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ا!فيرتج!%طهالر

تقديم
الحجررزقالسيدالدكتور/للأستاذ

الاسلاميةالفلسفةبقسموالفلسفةالعقيدةأستاذ

القاهرةجامعة-العلومداركلية

لهتمقدالدكتوراهأوللماجسعيربحثعلىنعثرأنالزمانهذافيالنادرمن

أيدينابينالذممطوالبحث.الاعتباراتبكلالتميزواستحق،الجهاتجميعمنالكمال

المقارنه،الأدياندراسةفيالعقد!التطورامنهج-اعليهبالاشرافسعدتوالذى

هذهأحدهوالبحثهذاا-االإسلامميزانفيونقدعرضنموذجأ،أرمسترونجكارين

المناسبوالمنهج،وقضاياهمسائلهلكلالعميقالفهملهاجتمعفقد،النادرةالبحوث

والنقدوالمقارنةالتحليلعلىوالقدرة،ومراجعه.ممصادرهالجيدةوالإحأطة،لدراسته

بالإعحاب.جديربش!ول

فهى،والغربيةالاسلاميةالثقافتينأكوارسبرتقدفالباحثةذلك،فيغرابةولا

ببريطانيا،ويلز"11جأمعةمنالصيدليةالكيمياءفيوالدكتوراهالماجسترعلىحاصلة

وهيالأزهر،جامعةمنوالعربيةالإسلاميةالدراساتبكالوريوسعلىحاصلةوهى

عينجامعةالآدابكليةمنوأداهاالإنجليزيةاللغةفيليسانعىعلىحاصلةكذلك

كليةسالانجليزيةاللغةوإلىمنالترجةفيدبلرمعلىحصلتذلكوفوقكس،

I..O.اللغوين.ممعهدعضوهيثم،القاهرةجامعهالآداب Lبعدأخيراهىوها،بلندن

الفلسفةفيالماجستيرعلىتحصلالعلميهالدراساتمنالأقلعلىسنواتثلاث

.القاهرةجامعةالعلومكليةمن،الأديانمقارنة،الإسلامية

عوي!11.أحمدانانسى1باحثتناتكوينفيالمتنوعةالثقافةهذهأسهمتوهكذا

البريطانيةالمفكرةفهوالعقدى"التطور11لمنهجالباحثةاختارتهالذكطالنموذجأما

مسيحيةأسرةمن4591عامفيالمولودةأرمسرونج/كارينالسيدةالمشهورة

منعث!رةالسابعةفيالديردخلتلأنها"الهاربةالراهبة11لقبلازمهاوقد،كاثوليكية

الفرأرفقررتوعقلهالروحهارهياسجنافيهوجدتثم،كاثوليكيةكرأهبةعمرها

الوحيدقرارهاهوالديرمنالهروبقراريكنلموالطيعية،لحياتهاوالعودةالديرمن
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بالكلية.الدينبتركاخرقرارتبعهبل

بذلك،تكفلقدفألبحث"أرمسترونج"للسيدةالذاتيةالسيرةبيانفينطيللا

بسببالاسلاميةالن!صيةالأوساطفيبحضورتتمتعأفاإلىنشيرأنالمهممنلكن

عنألفتهكتابجانبألىكنابين،!سسيرتهفيألفتفقدم!،الرسولعنمؤلفاقا

فيالاسلاميةالهيثاتبعضمنالتكريممنكبيرامدرانالتأنهاكما،الاسلامتاريخ

.الغرب

القاهرةفي"آرمسرترونج"السيدةرأيتالرسالةهذهفيالبأحثةعملوخلال

لملكنها،المحاضراتمنعددابهاألقتحيثالأمريكيةالجأمعةفيإحداهما،مرتين

تدليكانتالئالآراءبعضعنمنهارالاستفسارإليهاالأسثلةبتوجيهترحبتكن

لخريجيالعالميةالرابطةالقاهرةفيعقدتهعؤتمرفيكانتفيهاقابلتهاالئالثانيةالمرةكا.

الحضوربعضلهاكالهالذممطالمديحمنالهائلالكمهذاأفىهشىوقد،الشريفالأزهر

الكلمةطلبإلىدفعئماوهوغربيةدولفيالمقيمينالمسلمينسيمالاالموتمرهذافي

عموما.يانالأفىومنألاسلاممنأرمسترونج"االلسيطةالحقيقىالموقفوتوضيح

إفابل،الأديانمنغيرهعنتميزهخاصةميزةالاسلامفيترىلاالحقيقةفيفهى

فهىواحد،.ممنظارمثلا--كالبوذيةالوضعيةالأديانفيها.مماكلها،الأديانإلىتنظر

امتلاكيدعىأنترى-فيما-منهألأىوليس،صحيحةأدلانرأيها-فى-كلها

ابن11المشهورالصوفيالفيلسوفموقفأذهانناإلىتعيدبذلكوهي،وحدهالحاقيقة

السنة.أهلوالعلماءالسلفألمةرفضهالذىالموقفوهو،الأديأنمن"عربى

صورةتجسداليهوديةعنمأخوذالإسلامأنتعلنحين"أرمسترونج"والسيدة

فيالرأيفهذاعشر،التاسعالقرننهايةوحئالوسطىالعصوربدايةمنالمستشرق

للقرآنالفترةهذهخلالالاستشراقيةالرؤيةعندقيقوتعبير،كاملاستخلاصحقيقته

اليهوديةعلىمعتمدا!محمدألفهكنابأباعتارهوإنماحماوياوحياباعتبارهلاالكريم

المستشرقينمنعددبالتفنيدلهتصدىقدالرأممطهذاأنالمعروفومن.والنصرانية

الكنسى.الاستشراقتيارعنبعيداتخرجواممنالعلميين

منالسابقةالقرونفيلمششرقاصورة"أرمشرونج"السيدةلناتعيدأخرىومرة

القرانعنكتابتهيبدأأنبعضهماعتادفقد،الإسلامعنالكتابةفيأسلوبهحيث

القارىمشاعريرضىبكلاممثلاالاسلايةالشريعةعنأو!ىالبىعنأوالكريم

،الإسلامحولوالشكوكالشبهاتمنالكثيربإثارةذلكبعديصدمهثمالمسلم
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11أرمسترونج11السيدةكتاباتفيذلكمنشىءظهروقد،وشريعته،ونبيه،وعقيدته

.أخرىأحيانفيوبالتلميح،الأحيانبعضفيبالتصريحالاسلامعن

واستنطاقأغوارهاوسبر"أرمسترونج"السيدةفكردراسةأنفيعندكطشكولا

منالعلميةالشخصيةمقوماتلهتتوفرباحثبالضرورةيلزمهكانعباراتهأخفايا

وتملك،المنهجوتوظيفاختياروحسن،الذاكرةوسعةالفكر،وقوةالعقلرجاحة

للحقيقةالخالصوالحبواتساعها،المقافةوتنوع-والإنجليزية-لعربيةاللغةناصية

توفرقدرأى-في-كلهوهذا،علميةوأمأنةموضوعيةفيادراكهاعلىرالحرص

فيه.مبالغةلاحقهذاأنيدركسوفالبحثهذايقرأمنوكللباحثتنا،

عنالكشفلط"أرمسترونج"السيدةكتاباتتحليلخلالمن،البحثنجحوقد

هوالمنطلقاتهذهوأهم،الأدياندراسةفيالغربىللفكرالأساسيةالمنطلقاتبعض

القديمةالأساطيربدراسةالكبيرواهتمامه،الغربيةالعقليةعلىالتط!ورى"الفكر11سيطرة

االرهزيةإ11إلىواتجاهه،خاصةبصفةالشرقيةللمعتقداتالحاكمأوالمؤسىباعتبارها

.الأدياندراسةفيبارزامكاناممثلأخذتالى

الاحتماعي!ة"للعلومتوظيفهمنالفكرهذافيبوضوحيبرزماذلكإلىيضاف

جاءوقدظواهرها.وتفسرالأدياندراسةفيالأدبيةوحئرالأنثروبولوجيةوالنفسية

الخارجيةالظواهرإلىالغربفيبالأديانالمتعلقةالدراساتاتجاهنتيجةالتداخلهذا

الدينية.والرموزوالأساطيروالعباداتال!وسمثلللدين

من!وتنارلتهاالئوالقضاياالموضوعاتكلاستعراضأردنالوبنايطولالمقامإن

11"أرمسترونجالسيدةبرؤيةالخاصالجزءذلكهوهنابهالعنويهيجدرمالكن،الرسالة

منوالسادسالخاسىالفصلانتضمنهاالئالرؤيةوهى،وشريعتهعقيدتهللإسلام

عن"أرمسترونج"السيدةآراءالباحثةتستخلصالفصلينهذينفي.الرسالةهذه

:Muhammadبعنوانأولهماص!هالنىعنألفتهمااللذينالكتابينخلالمنالاسلام A

Biography of the Prophet،4,4:بعنوانوثانيهما Prophet For Our Time!مممأكل،م!س

Aءد!ه،و؟ول:وعنوانهالاسلاملماريخموجزاتضمنثاككتابجانبإلى Shoلمسط:،،

كاهافيالاسلامعنللحديثفصلاأرمسترونج"11السيدةأفردتذلكإلىوبالإضافة

A History ofGod.افاوهلةلأولالاسلامعن"أرمسترونج"السيدةكتابةفيويبدو

قدرأيهافيفالإسلامحماوية،أووضعيه،الأخرىالأدياندراسةفيمنهحهانفسشغ

بحضقبلهامنإليهانتهىماإلىوتنتهىنثمأته،أسبابتبحثفهىلذأوتطور"،انشأ1
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تختلفلكنها،بيئتهلظروفاستجابةنشأقدالاسلامبأنالقولوهوالم!شرقين،

والتلميح.الإيحاءبطريقبهوقولهابذلكتصريحهمفيعنهم

المسلمينبعضتبناهقدالرأكطهذاأنله-نعجبماوهو-بالذكرالجديرومن

تابعالذىحسينطهالدكتورأمثالمن،المستشرقينمنبهقاللمنقابعة

ذلك.فيآرائهكلفيوات"امونتجمرممط1

11اثوابتفيهالاسلاميالدينأنتناسواأونسواقدبذلكالقائلينأنوالحق

فيإطلاقايصحلاف!نهالمتغيرات"11فيبالتطورالقولصحوإذاو"متغيرات"،

-بتطورهرقالوادراستهعلىالمستشرقونركزما-وهووأصولهافالعقيدةالثوابت"،11

يومناإلىالنبويةوالسنةالكرمالقرآنفيتقررتمنذثابتةفهى،بذلكوصفهايصحلا

الدين.يوموإلىهذا

11،الإسلاميةالعقيدةتطورامراحل1أحمتهعمارمشرونج"111السيدةكلامأنوالحق

تصريحهافيذلكيتضحكماالحقيقةومجانبةوالتلبيسالخلطمنالكعرعلىتنطوممط

نأشكولا،أديانمنسبقهلمامعدلةصورةهووإنمايحديد،يأتلمالاسلامبأن

القولوهوكلامهافيكثرايظهرمعينهدفلخدمةبالحقيقةتضحيةيمثلذلك

شبوهة.لأغراضالعالميةالهيئاتبعضروجتهادعوىوهو،الأديانبوحدة

آراءعرضمنممكنتقد-نانسيالدكتورة-الباحئةبانالقولمنبدلاأخيرا

الىالاراءمنكثيرفيونقدهادقيقاعلمياتحليلاوتحليلهاأرمسترونج"11السيدة

الىاللجنةأعضاءجعلتتامةوموضوعيةحيدةفيذلككلالنقد،هذااسخقت

درجةلنيلتصلحكانترسالتهاأنيعلنون-المتخصصينكبارمنوهمناقضتها-

الدمح!وراه.

ذلكفيكلامييعدولاإذ،البحثقراءةعنيغىلاقدمتهماكلفإنوبعد،

منالحقيقى"أرمسترونج"السيدةموقفبيانمنهاقصدت،فحسبإشاراتمجرد

.الاسلام

التوفيقبدوامللباحثةممنياقيمع

هـا433محرم

1102ديسمبر

الحجررزقالسيدأ.د.
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مشالمقك

منبالثةونعوذ،إليهونتوب،ونستغفرهونستهديهونستعيةنحمدهدلة،الحمدإن

لهتجدفلنيضللومنله،مضلفلااللهيهدمنأعمالنا.سيثاتومنأنفسناشرور

خلقه،منوصفوته،ورسولهعبدهمحمد،سيدناعلىوالسلاموالصلاةمرشدا.وليا

ومنوصحبط،آلهوعلى،للعالميناللةورحمة،والآخرينالأولينسيد،بريتهمنوخيرته

الدين.يومإلىبهديهاهمدى

بعد../ط

القرنحواليإلىجذورهاتعودوالئ،الغربفيللأديانالحديثةالدراساتف!ن

درأسةعلىالتركيز.ممعئ،للأديانالداخليةالدراسةمنتتحولبدأتعضر،السابع

دراسةإلىالتطرقأيضاواكبهاوالئ،الخارجيةالظواهردراسةإلى،المقدسةالنصوص

معتقداتودراسة"،الأديانو"تاريخ"،الأديانانشأة1دراسةمثل،أخرىجوانب

فيالتوسعبعدالتحولهذابدأوقدأساطر".11منهايرتبطوما"،البدائيةالقباثل11

أهمهاومنالغديمة،اللغاترموزفكإلىوالوصول؟والأثريةالجغرافيةالاكنشافأت

هذهمعتقداتدراسةفيالكبرأثرهلهكانمما!القديمةوالسومريةالهيروغليفية

أقدمإلىالوصولومحاولة"الدينأصل11بدراسةالكبيرالشغفوبدأ،القديمةالثمعوب

البشرية.للمعتقدإتصورة

هذهفيحقيقيةطفرةشهدالذيعشر؟التأسعالقرنفيالأدياندراسةازدهرت

جديدةمنأهجوأسمحدثت؟التقليديةالمناهجعنبدورهالبتعدبدأتوالى،الدراسات

تقتصرالديندرأسةتعدلمقبل.منمعروفةتكنلم،جديدةزوايامن،الأديانلدرإية

الاجتماعية،الدرأساتنظروجهةمنالأدياندراسةبدأتبلاللاهرتيين؟على

الئالبيولوجى"التطور11لنظريةكانوقد.اللغويةوحئ،والأنثروبولوجية،والنفسية

منالتطورى"،11الفكرانتقلحيث،الأدياندراسةفيالكبيرأثرها،داروينطرحها

.الأدياندرأصةفهاوكان،الانسانيةالدراساتإلى،البيولوجيةالأنوأعأصلدراسة

،الغربفيقبولاتلقتعدلم،البيولوجيالتطورفيدارويننظريةأنمنالرغموعلى
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.عامبشكلالانسانيةالعلومعلىتهيمنأصبحتالتطور"11فكرةأنإلا

الموفوع:اختيارأسبابأولا:

المنظورمنالأدياد"،"تطورفكرةلدراسةاحديثأ"1نموذجاأرمشرونجكارينتمثل

بلعشر،التاسعالقرننهايةعندتتو!لمالأدياد،دراسةفماحعج.الحديثالغربي

بهأيتعلقوما،التاريخيةأو،الإنسانيةالعلومسواخ؟علوممنيجاماكلتوأكبهى

كل،للأدياندراستهافيأرمسترونجتوظفخاص.بشكلأثريةاكشافأتمن

والدراسات،والتاريخ،والأدب؟اللاهوتدراسةبينماوأ!لية،السابقةثقافتها

والحديثة.القديمة،الفلسفيةالدراساتإلىإضافة؟الأنثروبولوجية

"أصلقضيةمنظورمنوتطورها،الأدياننشأةفكرةإلىأرمستر:نجتتطرقلا

منذ"الالهفيالاعتقاد11فكرةأو،للأديانتورخأنتحاولهيبل،وحسب"،الدين

سواء،الآنالسائدةالبشريةالمعتقداتفيتتمثلالى؟الحاليةصورتهاوحئنشأتها

مختلفة؟مناهجخلالمنتحاولأنهاطرحهافيوالجديد.المؤلهةغيرأو،المؤلهة

واحد،نسيجفيكلهاالأديانتربطأن؟وأدبية؟شأنئروبولوجية؟وتاريخية،ميثولوجية

كلبينمن!ىرباطعنالبحثخلالمنوذلكالإلحأد،عصوروحئ،البدايةمنذ

يتعلقفيماخاصة،الباحثةرأيفيذلك،فيتجحلمكانتوإن؟يليهومامققد

لأنهاوالأسطورممط؟،التاريخىالمنهجهوعرضها،فيالساثدالمنهجكانوقد.بالاسلام

.الأديانأصل"11هىكانتالأساطيرأنترى

الساحةعلىالقوكطلحضورطتحديدا،ارمسترونجشخصيةاختياركانومد

موجزلمؤلفكتابتهاجانبإلىح!،النىسيرةعنكتابينألافتأنبعدالاسلاية،

الأمريك!ية،المتحدةالولايأتفيإسلاميةهيئاتعدةكرمتهاوقد.الاسلامتاريخعن

سواء.حدعلىوالغربالشرقفيالأديانحوارمؤتمراتفيقوياحضررالهأأنكما

نبيهعنوتدافع،الاسلامتناصربأنهاظاهرهفييوحى!،ونبيهالاسلامعنتقولهوما

11الاسلام11وعن،عامةبصفةالأديان"11عنت!ضبهلماالمتعمقةالدراسةأنإلا!.

لفكرةويكرس،الحاليةبصورتهالدين"11فكرةينقضمنهجاتتبئأنهاأظهرت،خاصة

فيالدينتختزلفأرمسترونج.والمعتقداتالأديانكلتشابهبدعوى"،الأديانوحدة11
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11.الررحيةالتجربة11عليهتطلقماأو،والنفسيالروحىنباب

ثم،كاثوليكيةراهبةحياتهامنفترةمضتلأنها،البدايةفيإليهاالأنظارلفتتوقد

كماحرة"،"موحدةكونهاإلىانتهتثمللإلحاد،رتحولت،الرهبنةحياةتركت

والكئابالنقادويطلق.العبارةهذهيكتنفالذىالاهاممنالرغمعلى،تقول

في"الأديانعلمامؤرخة1،الدراسةموضعالكاتةعلىالغربفى)1(المتخصصون

سريعوانشاربشهرةحظيتلأنها؟الأولىهالمقارنةالأدلانو"!تبةالحديت،العصر

علماءمنكثر-سىكماحديثا.الأديانمقارنةفيآخرلمعابهيحظلملمؤلفاها؟

إلى،لمالعافيالأديانلتاريخجديدةبقراءةجاءتأنها،الغربفيالأديانمقارنة

الاختلافمواطنوعرضنالثلائة،الأديانبينالتقريبعننظريتهاأنجانب

.يقولونكما،مسلمةكرغربيةكاتبةمنمسبوقةغررؤيةيعد،والاتفاق

وأهدافه:ابحثموفوعأهيةثانيا:

"تطورفكرةتتبئ،حديثةغربيةلدراسةتعرضهخلالمنالموضوعأهميةتنبع

"،الدين"أصلفيالبحثعلىتقتصرلاوهى.مختلفةنظروجهةمنولكن"،الأديان

تركزذلكفيوهى،الأرضعلىالالهعبادةتاريخهأمرالئالمراحلبتتبعتقومبل

.والاسلاموالمسيحيةاليهوديةأىا؟الثلالةاالسماويةالأديان11علىأساسيةبصفة

الاسلاممنظورمنونقدهأالآراءتفيد،الدراسةهذهمنالقصديكنلمو

نإ،المسلمغررالآخر"،11لفكرنموذجعرضالرثيسةمقاصدهامنكأنبل؟فحسب

قضيةمثل،مصريةلقضيةمعالجتهوكيفية،وأصوله،منطلقاتهوتوصحالتعبير،جاز

أصولنافي،مسلمينبأعتبارناكثرا،نختلفأنناوالواقع.البشريةتأريخفيالاعتقاد"11

،كثرةعراملصياعةفيتدخلتالذى،الغربيالفكرعننها،ننطلقالىوثرابتنا

الآنشيءفكل.الأعمالأغلبفيمكانلهايعدلمالى،الدينيةالثوابتعنبعيدا

حيثالدين"،11مصطلححئا؟االحداثةبعداما1مرحلةفيل،والجدللنقاشمطروح

منوالمقصدا."الثقافةمثلآخرشىءإلى،الاسمهذالتغييريهرةمقترحاتتوجد

نطاقفيتدخللاالىوالفلسفاتالمعتقداتإقصاء""عدمالأصلفيهوذلك،كل

الذاتية.أرمترونجسرةفيايمهيدى،المبحثفيالآراءهنرمنالكثرترضيحتم1()
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لم،الواقعفيوالاسلامالآخر.تقبلوعدم،بالأصوليةاتهمناوإلاا،السماويةالأديان11

اعتقادهمح!سبالكفر،أهلعليهماوجلعزاللةثهىفقدالاعتقأد؟حريةيصادر

الحقيقيةالمشكلةولكن\(.دينلأوليدينكمألكم:تعالىقولهفيجاءكمادينا،هم،

.ممسمياتهاالأشياءتسميةوعدم،المفاهيمبينالخلطفيبلالأسماء،إطلاقفيليست

مساواتهاالبتةيمكنلا،البشريةفالفلسفات.الحقيقيةبصفاتهاوصفهاأو،الفعلية

.فلسفاتمجردتظلولكنللدبت،الاصطلاحىبالمعئالحمماوية؟بالأديان

التوصل،المحدودةالدراسةهذهفصولخلالمناستطاعتأنهاالباحعةتدعىولا

الئ،المنطلقاتلبعضإشارهمجردهىبل،الحديثالغربىالفكرمنطلقاتجمغإلى

إليهتوصلتماأهمكانوربما.الأديانفيأرمسترونجمؤلفاتخلالمنأتضحت

والعودة؟الغربيةالعقيةعلى،الآنحئالتطورى"،11الفكرسيطرةحو،الدراسةهذه

كالبوذيةخأصة،بصفةالثمرقيةالمعتقداتتح!3لأنها،القديمةالأساطيرلدراسةبكثافة

مكانلهاأصبحاالرمزية11أنكماكبير.بث!كلأرمسترونجلهاتروجالى،والهندوسية

شىء،أكطتأويليمكنالرمز"11خلالمنلأنه،الدينيةالقضايامعالتعاملفيبارز

أنهعلىفسرالحجابأنسنواتعدةمنذفرنسافيرأيناوقد.بعينهمفهوماليكتسب

هذاتصربوقد.الاسلاميةالأصولكلتوليس،الصليبمثلمثلهدسط"،رمز11

الاسلامى.لمالعافيثقفينابعضإلىبالفعلالمصطلح

بشكلالعلومتداخلهوالدرأسة،هذهخلالمنأتضحتاليالأخرىالقضية

الخارجيةالظواهردراسةإلىتتحهأصبحتالأديانفدراسة.الحاليالعصرفيكبير

تداخلتفقدلذا؟.الدينيةوالرموزوالأساطير؟والعبادأت؟الطاقوس،مثل؟للدين

و"تفسيرالأدياندراصةفيوالأدبيةبلوالأنثرربولوجية،،والنفسية،الاجتماعيةالعلوم

لبعضوتحليلهاعرضهافيالعلومهذهكلعلىأرمسترونجاعمدتوقدظواهرها".

قدالكاتبةأنكما.خاصةبصفةللإسلامعرضهافيالصوابجانبهارإنالظوأهر؟

الثوأبتعنابتعدت؟الأديانتطورلفكرةعرضهافيجديدةآلياتلنفسهااخذت

الحرثمجمعطبةا:الأدكاناتاريخلدراتممهد!ابكرث1ين:i%:درازمحصدعبدالق./6.:الكافرون)1(

.32ص،م96911هـ-8931:الا!رمية
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للطواهر.واتجهتالأحيانأغلبفيالدينية

11.الممطلطت11قضيةهو،البحثهذابهااهتمالئالرثيسةالأشياءومن

فهى.المألوفعنمعناهافيتختلفالى،المصطلحاتمنالكثيرتستخدمفأرمسترونج

11،البدائيالتوحيد11مصطلحاتمثل،مختلفةزوايامنالتوحيد"،11عنتتحدث

بتأويلاتالثالوثيوولالذممما"،المسيحيو"التوحيد،اليهوديةفيالوث!"و"الوحيد

جانبإلىهذانفسها.بهتصفالذى؟االحرةالموحدة11تعبيرذلكإلىيضاف،مختلفة

و"أسطوردالسماء"،"إلهمثلالأدياندراسةلمجالتنتمىكثيرةأخرىمصطلحات

وجدوقدو"المقدس".و"المانا"،"،الشخصىغيرو"الالهالثمخصى"و"الاله"،الخلق

الفكريتبنونممن،الاسلاميينالمفكرينبعضمؤلفاتإلىطريقهالأخيرالمصطلحهذا

عنتبتعدبصورالدمحط"المقدس11تفسرأحيأنايتمحيثالعلمالما"،11أوالليبرالي"11

الئالمصطلحاتبعضجانبإلىهذاحماعه.عندالذهنإلىيتبادرقدالذىالمفهوم

11.الحقيقةو"احتكارالأخر"،"إقصاءمثل:،الأديانبحوارتتعلق

الباحثة:واجهتاقىالصعوباتثالثا:

فيأرمسترونجمنهجهو،الرسالةهذهفيالباحثةواجهتالئالصعوباتأهممن

خلالمنالمعتقدأتإلىويتطرقاتاريخى"،1الأصلفيفعرضهاللقضايا.عرضها

11اهـاريخى11عرضهاأن1اإ"،أديانامورخة1أنهامنالرغموعلى.التاريخيةالأحداث

الئالأحدأثمنكثرفيامحددا"1أواموثقا"،1يكنلموالقصور،منالكرشابه

البأحثة:اعترضتالئالأخرىالمشكلاتأهمومنإليها.أشارت

اتصورما1يختلطحيث،أدبيةصورةفيالمواضيعسردإلىتميلأرمسترونجأن.

11،محددة"قضاياصورةفيأفكارهاتطرحلاأنهاكما.نفسهالحدثمعللأحدأث"،

معالنظر،ووجهاتوالآراء،القضايا،تختلطحيثا؟اللفصلواحدا"عنواناتضعبل

القضايا11تستخلصأنالاستطاعةقدرالدراسةهذهصاحبةحاولتلذا.الأحدأث

"قضاياخلالمن،التطوريةالمراحلعرضليتيسر،الكلامسياقمنوالأفكار"

فيها.جاءمامناقشهيمكن"محددة

13
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فيخاصة؟أرمسترونجمؤلفاتمعالباحثتواجهالئالمشاكلأكبرمن.

إلىالاشارةوعدم،الأعمالأغلبفيلممادرهادكرهاعدمهو،المبكرةمؤلافأتها

ولكنهاالجزم"،11أسلوبفيبها،مسلمأنهاعلىالآراءتطرحفهي.الساباقةالدراصات

الغموضيشوبهعرضهاجاءلذاآخر.كاتبرأىأورأيها،هرهذاكأنإنتحددلا

منأخرجتهاولكنهاآخر،كاتبعن3الفكرأخذتلأنها،الأحيانمنكثيرفي

وكأنهاوتبدوا،مفهومةاغر1فكرتهأفجاءت؟صاحبهقصدهالذكطالأصليالسياق

الاطلاع"قاثمةإلىللرجوعالأحيانمنكثيرفياضطررتوقد.السياقفيمقحمة

الأفكار.هذهوتفاصيلأصل،عنالبحثأجلمنمؤلفاتها،كاتذيلالئ"،المقترحة

)1(.الفرعيةالأفكارلا،الموضوعفيالرثيسةالأفكارهوهنا،والمقصود

وأدللدونالمطلقليعميمتجنحأما؟العلميمنهجهافيالأخرىالمشكلة.

وأ،المخالفةالآراءذكردونكذا،الأمربأنتجزمماكث!اأنهاكما)2(.علميةحجة

القائلعندالمانا+11أوالغامفةالقوةعن:حديثهافيممدراأرمسزونجحتذكرلمالحصر،لااثمال،يلفعلى1()

وفي،الثانالفصلفر!زر:جصىوهر*،الأم+الإلهةعاددنظريةصاحبإلىصرلمو،الثانالغصلالميلانيزية:

وقدالإصلام؟بنشأ-وعلاتتها3،و+ا!لروءةالاسعاء"11فكروممدرإلىأرمترونجلرلمالاصلام،عندراضها

الفص!!ا:*إفىوتراالياباناللغةوعالمحرلدتسيهرالمسرقهما:للفكرتينالرئيىالممدرأنلالبحثتبيز

كانراالعربإنرمالتالحامى؟الفصلالرعد":إله11هوالمزدلفةأنيظنونكانواالعربإنقالتكصاالخامى؟

كررتأهاكماالأفكار/مذهمصدرتدكرلموالخامى؟الفصلوالصارى:اليهودإلهنفههر!اللة*أدذيعتقب

وردوقدالاك؟الفصل:اثمالشيلعلىانظرالشامح،وعدمالتعصبعلىيحرضالثخصي+الإله11إنمقرلة

منممئرفيذكرتأرمسترونجأنكصاإلها/ثرمولكنهاالبر!طانية،المعارفدائرديذاقاالفكردهنرذكر

لمو،الالهعنببنهامقغداتأىلاعتناقأتباعهيأمرلاوالمجة،ايهرديةمثلذلكفيمثلهالإصلام،أنمرفع

الادمى،الفصلاكل:بيلعلىانظركرهلر:اليهودىالحاخاموهو،هذدـالفكرةصاحبإلىمطلغاثر

نإبقرلهاواكتفت،مالتلماواحداممدراتذكرمالإصلاميةالفلسفةلثادعرضهاودونالابع؟والفصل

.الكلامهذانالواأ!ت(وأرادوا،مئثرلمو..*،قالرا.اأو011،"أرادوا.الفلاضة

لعيداأصبرءوالمسون،والميحيردعبددـاليهودالذىالالهأنيققدون،الناس!تكثصاإنمولهاذلككلت)2(

كانت"الأمالالهة11عادةإنقالتأهاكما؟الانالفصلالاصى:هولاءهممنتخبرنالموهيالسماء؟إلهمثل

العالمافي1قولم!ا:فيالد!دللنعصيمحنوحهالببالنقدلمماوحهوقد6الثارالفصلا:ا؟يولهالحقة11يسائدد

الرغمعلىالقبور"،بكوارتحكىكانتالنيدرئالية19!رردإذ11قولهاأو19!ررز"،كلتكناءلهميكنلمالقدم

حضررعدبألرهبةالثعررحالةتمصيمأيضاذلكوكلتالثا!أ:الفصلانظر:ذللى،علىدللأىوحردعدممن

حفررلي!لىالنىماضعرالئالرهبةعلىإصائل،بئلأناءحدثكصا،numinشousالمظرق"المقدس11

قبلللإلهقريثىعبادةعلىالبدانية،القبانلعندالاء"+إلهمعتقدعحتأفاكما!/حبركلالوحىأمبر

الحامى.الفصلا:ا!اللةاوهرالأممى"الاله11بحبدونكانراإلهموقالت،الاصلام
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تذكرلافهىللنقد،الأفكارطرحفيالجزمهذأعرضهاوقدلرأيها.المويدةحئ

الدليلإلىيستند،علمىأساسعلىالآراءبينترجحثم،المخالفوالرأيالرأي،

)1(.المنطقيةوالحجة

بعضفي،الاخرينعنتقتبسهفيماالدقة"11تتوخىلاأرمسترونجأنكما.

الأحيأن)2(.

هؤلظقا:ليالجدةالنقاطمن

كضافبوجودتتميز،أرمسترونجمؤلفاتفإن؟وللإنصافالآخر،الجانبعلى

فيوردتالئأواللانينية،العربيةالكلماتممل،توضيحإلىتخاجالىللمصطلحات

بالمس!يحيةلعلقالىاللالينية،للمصطلحاتتوضيحهامنمحثيراأفدتوقدمؤلفاقا.

العبرية.جانبإلىالقديمةواليرنانيةاللاتينيةتجيدأرمسترونجلأن؟خاصةبصفة

الدراسة:مهجرابعا:

أرمسترونج:رأي

يقومتكاملى،منهجعلىالموضوعمعالجةترتكزأنالدراسةهذهطبيعةاقتضت

وقد.المطروحةالقضيةطبيعةحسبأحيانا،للمقارنةيتجهكماوالنقد؟التحليلعلى

عنوأنتحت،مطلبكلبدأيةفي،البحثمحلالقصيمافيأرمسترونجرأىأوردت

هذهتناولتالئمؤلفاقامجموعمنرألها،خلاصة،الفقرةتلكتعرضحيث،رئيس

"تعقب".عنوانتحتظرحها،فيوردماعلىمفصلتعقيبذلكيتع.القضية

فقرةفيأوالهامثى،فيسراء؟الدراسةمنموضعهفيأحيانافكرقاعلىالتعقيبويأقي

مباشرا.تعقيباالأمراستوجبإذا؟المفصلالتعقيبقبلوذلككلامها،عنمستقلة

يجدكاذالفينوسة"،التحاثل3111عليمارأطلقواالعلحاء،علهكرالذىالصغرالتثالإنقرلهاذلكمن)1(

الدطء10تأصبحمكة،صتخروحهعدع!روثزرردعاءإنوقولهاالئان،الفصل:الشرقفيالأمالالهة

علىكذا،هوالقدر"،سورز"آياتمعئبأنحزتأفاذلكومنالحاسأالفصل:"الم!لمينكدالمسخاب

نظرد:وحهةمن،ئلاثداخصا،تحاءالآكات،تفرفيأرمترونجإيهرحعتالذىالممدرأنمنالرغم

.دسا!الفصلللصعبود:االعدديةالوحد!11يعئلاالمسين،عندايوجد"11مقصودإنوقولهااالادسالفصل

أدخلة:ماانن؟الفصلالاء:ب!لهوعلاقت!االترحيد*فكرؤ+تطورفيلرأيهبالنسبةكثعننقلتهمائل)2(

فيالجفاءع!تصزوينرسبروايةتعلئفيصادقهاوعدم6الخامىالفصلفيها:ليستمعانمنالمروعةكلحةعلى

الاثس.الفمل"الكفر*:كلمةمعئفي*إكزوتر!عننقلتهوماالخامى،الفصل:الام

a%
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تتعلقالئ،المهمةالقضايابعضعلىأرمسترونجلفكرعرضىفياقتصرتوقد

تعلقاتتعلقلاإلى،الأخرىالتفاصيلمنالعديدوتركت،البحث.مموضوعمبأشرة

.بالموضوعباشرا

مااتحليلهو،البحثصفحاتخلالالعقيب"11فيائتعتهالذيالمنهجوكان

لصاحبها،الفكرةردذلكبعدأحاولثمأفكار.منغمضماوتوضيح،بداية"قاله

وكنتقبل.منأشرتكماأفكارها،مصادرتذكرلاغالبالأنهالذللث،وفقتإذا

اميزان1فيبنقدهاأقومثمأولا،الغربيةالمصادرمنفكرتهاأنقدأن،التعقيبفيأحاول

منغيرهاقاله.مما،أرمسترونجقالتهماأقارنالأحيانبعضفيوكنت".الاسلام

المفاهيمأوضحكنتكما.القضيةهذهفيرأىلأحدهمكانإذاالمسشرقين،

المعاجممنأولها،أرمسترونجشرحمنسواءها،تأتيكانتالىوالمصطلحات

العربية.المعاجممنوأحيانا،الانجليزية

فكرليالتطوريةالنظريةاملامح1بعنرانفقرةوضعتفصل،كلنهايةوفي

فيارمسترونجإليهاأعتندتالئالعامةالمناهجموضحة..011،مرحلةليأرمسترونج

رمامرحلةكلبينالربطومحاولةبعينها،مرحلةفي"،العقديالتطور11لقضيةعرضها

يليها.

أصلىوكنت،الكاتبةكلامسياقفي،تعالىدئةالتنزيهعبارأتاستعملتوقد

قوسين،بينبوضعهذلكوميزت،ذكرهوردحيثماص!ه،اللةرسولعلىوأسلم

كلامها.عنلمييزه

الفصولفيوردتالىالعناوينجلأنإلىالاشارةيلزم:الرسالةعئ!اوين

عنتعبرولارأيها،منمقتبعةأو،القضيةفيأرمسرونجرأ!يإلىتشير،والمباحث

التعقيب.فيأوضحتهالذكط،الباحثةرأي

الطبقة:الدراساتخامسا:

كارينفكرحول،سابقةا"أ!ديمةدراسات،علميحسبتوجدلا

العربية.باللغة"،الأديان"تطورعننظريتهاحولوتحديدا؟أرمسترونج
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الرسالة:مباحثسادسا:

11،تمهيدىو"مبحثاممقدمة"1لهامهدت"،فصولاسبعة1إلىمقسمالبحثهذا

يلى:فيمافيهاجاءماإجمالويمكن.والفهارس،الرسالةملاحقثم،بخاتمةوأعقبتها

المقدمة:

العلمية،وقيمتهالبحثموضوعوأهية،الموضوعاختيارسببفيهابينت

فيماخاصةواجهتئ،ألىالصعوباتوضحتكمالتحقيقها.يطمحالئوالأهداف

المنهجية.مشاكلهابعضذلك،خلالمنوبيتالأ!ديمي،أرمسترونج.ممنهجيتعلق

الدراسة.هذهلطاتبعتهالذىالمنهجبينتثم

التمهيد!ي:المبحث

مصطلحاقا،وأهممرلفاقا،وأهم،أرمسترونجلكارين"الذاتيةالسرة11فيهعرضت

التطور11.ممصطلحالمقصودالتمهيدىالمبحثفيبينتكمامصادرها.أهموأيضا

دراسةتاريخعنمختصراعرضاقدمتثم.الرسالةعنوأنفيوردالذىالعقدى"،

نأإلىذلك،أهميةوترجع.الحاليالوقتحئمدارسها،وأهم،الغربفيالأديان

لها.معاصرطرحفيوذلك،االطوريةالنظرية11وأصولمنهجفيتبحثالرسىالة

الخلفيةتشكلالئ"الأساسيةالمفاهيم11بعضلعرضمخصصوهو:الأولالفصل

بين"الدينامفهرم1عنبالحديثالأولالمبحثيختص.أرمسترونجلآراءالفكرية

دراسةفيالأسطورةأهيةعنبالحديثالثالماريختصالغربط،والفكرالاسلامىالفكر

امفهوم1عنفيتحدثالثالثالمبحثأما.الغربىالفكرفيوتاريخها"الأديانانشأة1

لطوأهميتهالأساطر،بتفسيروعلاقته،الغربالفكرفيالأدياندراسةفيوأهميتهالرمز"

.المقدسالكتابتفسر

أرمسترونج،فكرفي،الأديانلنشأةالأرلى"المرحلة11يناقثىوهوالثايئالفمل

وأالغامضةوالقوةالسماء،إلهبفكرهالأولالمبحثيتعلق.مباحثثلاثهإلىومقسم

معتقداتفيالأساطيرلمرحلةفيعرصالثالثأما،الأمالالهةعبادةبن!ظريةوالثافيالمانا،

الشر.

في،الأرضعلىالالهعبادةتاريخمنالثانيةالمرحلةيتناولوهو:اكلثالفمل
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!خ!عندالإلهلتوحيدالاتجاهبهاوتعئ"،الالهتوحيدابداية1أوأرمصترونج،فكر

وعوتطورمحا".و"مراحلاليهوديةالدلانةنشأةالمرحلةهذهفيتناقشوهيإسرأئيل.

حوومحل،إسرائيلبئإله"11هويةبتحديديمعلقالأول:مباحثثلالةإلىمقسم

موسىوإلهإبراهيمإلهبينالعلاقةببيانالثانيالمبحثويختصايهوه".1أوإلوهيم"،11

التوجدتطوراممراحل1فيختصالثالثالمبحثأما.اليهوديالفكرفي،السلامعليهما

ا.االيهوديةالديانةلنن

المسيحيةالديانةنثماةأىا؟االإلهوتجسيدالثالوثامرحلة1ويناقش:الرابعالفصل

طبيعةحولالجدلنشأةالأوليتناولحيثبممباحثثلائةإلىمقسموهووتطورها.

ال!علأالمسيحط!بيعةحولالتأويلاتاختلاففيناتضالثافيالمبحثأماال!غلا،المسيح

المجامعفيالثالوثمضيةحسمكيفيةالمالثالمبحثويتناول.المسيحىالفكرفي

الكنسيه.

وأ،ألاسلاميةالديانةنشأةمراحلمنالأولىالمرحلةويناقشالحامص:الفمل

أدتالىبألعوأملتتعلقوهي،أرمسترونجعليهاأطلقتكما*الإسلامإله11مرحلة

لكثرة،فصلينإلى"الإسلامإله11مرحلةق!ئمتوقدرؤيها.في،الاسلاملنشأة

تتعلقهحط1المغالطاتلكثرة،أخرىناحيةومن؟ناحيةمنبها،تتعلقالئالتفاصيل

لمتكثراحاولتلأنهاوذلك؟أرمسترونجفيهاوقتوافئ،الاسلاميةبالمفاهيم

فيالحالهوكما،الاسلامفيالتوحيد"اتطور1عليهأطلقتماوقوعلتثبت،الحقائق

استغرمهاالئالزمنيةالفترةلقصرواضحامبرراتجدأنتستطعلمولكنها.أليهودية

منلتحولإسرأئيلبنواستغرقهاالئالسنين.ممئأتمقارنةللتوحيد،للتحولمكةأحعل

ثلانةإلىالفصلهذاقسمتوقد.يهوهأوالواحد،الإلهعبادةإلىالأوثانعبادة

الثافيالمبحثويناقع!،الاسلامبنشأةوعلاقت!هاالاقبليةالقيمينامش:الأول:مباحث

الحنيفيةعلاقةفيناقضالثالثالمبحثأما.الأخرىبالمعتقداتالاسلامتأثرزعم

.الاسلامبظهوروالحنفاء

الإسلامية،الديانةمرأحلمنالئانيةالمرحلةالفصلهذايتاولالطدس:الفصل
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أربعةإلىقسمعهوقد.أرمسترونجفكرفي،"الإسلامفيالتوحيدابخشأة1تتعلقوالئ

فيالفارقةاللحظة11أرمسترونجعليهأطلقتعماالأولالمبحثيتحدث:مباحث

الوحياطبيعة1قضيةالثانيالمبحثيناقع!.الأولىللمرةانوحىمجىءلحظةأيا؟الغارا

فيأرمسترونجمنهجعنللحديثالثاكالمبحثخصصتوقد.ومصدرهالقرأفي"

الآلاتلبعضتفسيرهامننماذجبعرضذلكبيانمع،الكريمالقرآنأياتمعالتعامل

الرابعالمبحثأماالنور.سورةمنالنور،أيةتفسيرجانبإلىالقدر،سورةمن

.ممامقارنةالإسلامفيالتوحيد"عقيدةاتطور1حولأرمشرونجزعمفينأق!والأضر

اليهودية.فيحدث

مرحلةوهيعرضها،لمطتيصرالىالأخيرةللمرحلةخصصتهوقد:الطبعالفصل

الئالتفاصيلوكرة،الوقتضيقحالفقد.أرمسترونجرؤيةفي،االفلاسفة"إله

الاله،مفهومتطورتتعلقاليالأخرىالمراحلإكمالمن،الأولىالفصولبهاذخرت

فيالأضرالتعقيبفيذلكبينتوقد.أرمسترونجعرضمهاكحاالالحاد،عصرحئ

يناقعى:الأولالمبحث:مباحثأربعةإلىالسابعالفصلهذاقسمتوقد.البحثنهاية

المبحثأما.الاسلامفلاسفةمرحلةيتناولالثالما:والمبحث،الإسلاميةالفلسفةنشأة

المبحثويناقع!.الاسلاميةبالفلسفةوتأثرهااليهوديةالفلسفةنثأةفيناقش،الثالث

الوسطى.العصررفيالمسيجةالفلسفةنشأةوالأخير،الرابع

البحث.إليهاتوصلالئالتائجأهم،نقاطفى،الخاتمةفيأبرزتوقد:الخاتمة

الرسالة:ملاحق

.ممؤلفاتكاملةبقائمةخأصأحدهما،البحثهذانهأيةفيملحقينأدرجتوقد

الملحقأمافيه.إليهايشرلمالئأوبالبحثتتعلقألىسواء،أرمسترونجكارين

باللغتين،الرسالةهذهفيذكرهاوردالئالمصطلحاتلأهمبقائمةفيختصالئاني،

فها.لكلمختصرتعريفمعوالعربيةالانجلزية

الفاضل،أستاذىإلوتقديرىشكريبخالصأتقدمأنالمقاممحذافييفوتىولا

الفلسفةبقسموالفلسفةالعقيدهأستاذالحجر،رزقالسيدالدكتور/الأستاذ
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أزجىكما.إشرافهتحتالبحثهذاب!تمامشرفتالذممط،العلومداربكليةألاسلامية،

الدكترر/الأستاذ:الجليلينوالعالمين،الفاضلينالأستاذينإلى،والعرفانالشكربالغ

الانجليزية،باللغةألاصلاميةوالدراسات،الأديانمقارنةأستاذلي!لة،أبومحمدمحمد

الشرقاوى،عبداللهمحمدالدكتور/والأستاذالأزهر،جامعة،والترجمةاللغاتبكية

داربكلية،الاسلاميةالفلسفةقسمورئيس،الأديانومقارنةالاسلايةالفلسفهأستاذ

الأطروحة.هذهوتحكيم.ممناقشةالكريملتفضلهماوذلك؟العلوم

منفيهمالييغفروأن،الكريملوجههخالصاهذاعصلىيجعلأنأسألوألفة

سبحانهإنهوالسداد،الرشادسبليلهمناوأنتقصيرى،يجبروأن،والعثراتالزلات

علنه.والقادرذلكولي

عبداللة،بنمحمد،للعالميناللةورحمةالنيينخاتمعلىوبأركوسلماللةوصلى

والتابعين.وصحبهآلهوعلى

انيب!وإيىلوكلتعليهبالفهإلأتوفيقي!رما
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تمثميريمبحث

نةمسقرهأرغالىلحاتيهلرااالسهرة"

العقدبالتمولىبمن!مبنالمقصود"

مرالىسصاأه!5الخرلطفيالأدياناسهداتالىكغ"

1V

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



ولافىالمطلب

أرمسترونحرلقلحااتيضالذالسيرة

مؤلظقاةوأهمندعاهاأولا:

الفكريه:خلميها.أ

الأولى:نشأتهاله

"كارينالبريطانيةالأديان.ممؤرخةاقترنالذكطاللقبهو"،الهاربةالراهبة11

فيكرأهبةعمرها،منعشرةالسابعةفيوهىحياتها،بدأتلأنهاوذلك،"أرمسترونج

11،الأديان"تاريخفيالانتاجغزيرة،متعمقةباحثةكونهاإلىوانتهت،الأديرةأحد

مسيحيةأسرةفيونشأتام،459عامأرمسترونجكارينولدت.خاصةبصفة

ا-VLVالفترةفيالرومانيةالكاثوليكيةللطائفةتابعاديراودخلت،المذهبكاثوليكية

هذافي.البدايةفيخطتهاكانتكماالزهدوبةللمسيحيةنفسهالتهب9691،

منالنوعهذافيالسائدالقانونهىالعمياءوالطاعةالصارمةالأوامركأنتالدير،

كما،سنواتسبعلمدةحياقافيالساثدالمنهجهوالفكرممط،القهروكان،الحياة

درجةلنيلاكسفورد،جامعةإلى91عاممحددةمهصةفيالديرأرسلها.تقول

كرييةأصبحتأنهاكيفأدركتوهناالمعا!ر،الإنجليزىالأدبفيالبكالوريوس

فيبدأتفيه.تعيثىالذىالفكرىالسجنهذابسبب،الخارجيةالحياةعنتماما

تعقلإلىتميلالىفطرتهاوتجاذبتها،الحادةالعقلانيةطبيعتهاإلىتعودالجأمعيةسنواقا

سنوأتكانتالآخرالجانبوعلى،جانبفيالعقل.مميزأنووزنهاوتأملهاالأمور

يتعلقفيماخاصةوراعحط،تقفوالفكر،للعقلإعمالأممطتجاهصرامةشديدةالتحجر،

)1(.الألوهيةبقضايا

حرمتهاالئالصارمةالحيأةتلكتتركأن9691عامفيأرمسترونجكارينقررت

دراستهامنتنتهيأنقبلوذلكوقلمها،لفكرهاالعنانوإطلاقالحياهمعالتفاعلمن

+!."oح:المثالسل!علىانطر(1) t(!كا7كة+حكعslamfortoday. coة!//:ول،"ا

kst2OO4//01/rpa society. philosophyاللا!.guardian.co!س.//:http
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لمولكنهاجديد.منالجاةمعلتتفاعلالواقعارضإلىتعودأنومررت،الجامعية

المؤسسية،الديانةأشكالوكلبل،بالكليه*الدينتركقررتبلفقط،الديرتترك

هذهوعن.القدسإلىذهبتحئعاما،عشرحمسةإلىتصللمدةللإلحاد،وتحولت

أيامفيبشدةكرهتهلقد..بالفعلالدينأكرهاكنتا:أرمسترونجتقولالفترة

بتدريسبدأثالجامجة،درأستهامنانتهتا!بعدللدير)1(.تركهابعدأممط"،الغضب

ولكنها،-7691ا729الانترةفيلندنجامعةفيوالعشرينعشرالتاسعالقرنينأدب

هذهفيكانت.والبحثللكتابةالمحبةطبيعتهاتناسبلا،الأكاديميةالحياةبأنتقر

الشاعرعنأكسفورد،جامعةمنالدكتورأهدرجةلنيلبرسالةأيضاتقدمتقدالفترة

،سنواتثلاثبعدالرسالةرفضتالجامعةأنإلاcTennyson"تنيسونالفريد11

لدن،فيالبناتمدارسإحدىفيبالتدريسبدأت.الجامعيةوظيفتهالتركواضطرت

ولكن،الانجليزيةاللغةلقسمكرئيع!سنواتستفيهاأمضتحيث7691،عام

الفترةهذهعنتعبروحعىأيضا.الوظيفةهذهتركإلىاضطرت،مرضيةلظروف

بقولهأ:

تحولهذاكلولكنالمقالشبكلكارثةالأولىحياقيسنوا!كانتلقد11

.(2)بعد"فيماللأفضل

:تحولنقطة*

ThroughبعنوانلهاكتابأوللهاصدرA،291عامفي the Narrow Gate

حزنهافيهوأظهرتالدير،فيحياتهاقصةفيهكتبتا)3(،الضيقةالبوابةمنالمرور11

(1[http://www. washingtonpost.com/wp- dyn/ contentlarticle/2006.2162032806002RA/28/30(htm)
trong. htm2)ث!له http://www. islamfortoday.com/karen)

http:// speakingoffaith. publicradio. org/ programs/ ! trong/ transcript. shtml

5002,trong,Karen, Through the Narrow Gate, St. Martin' s Griffin!3(ثما6حم(

الميحية،ستتحولهامرحلةخاعةكها،هيعبرتكماأرمترونج،لكار!نمفحلةذاتيةصرةهرالكابهذا

الئالنفيةالحالةعنالمع!رالأدييأطرلههراليهاب،هذايمزوماتقرل.كما11حر+موحدةإلىثمالالحاد،إلى

للميردرفضهاوبينالدير،فيلدحيالهاثبأذلنىركهابينبه،مرتالذىالصراعوشددالدكل،أيامليعاضتها

تتركوأن،النهايةفيلهتمرأنتررتالدممطالحر،العقلاكللفكرمملالئلط!عتهاما،(حاطتالئالفكرية"11

للأبد.الد!رجاذ
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وبالبمالدير.فيعاشتهاالىبالقيودالمكبلةالصارمةالحياةهذهعلىالشديدوأسفها

الكراهيةمنشديدةهوجةوأثارإنجلترا،فيالكاثوليكيينحفيظةالكتابهذاأثارفقد

عملتام839عامفيوالآخر)1(.الحينبينأصداءهاتتلقىزالتلاتجاهها،

الذهابمنهاوطلب،الدينيةالوثائقيةالأفلامفىممخصصةبرامجكمعدةأرمسترونج

بعدتحولتوهناكبولع،القديسوأعمالجاةعنبرنامجلاعدادالقدس"11إلى

cFreelanceحرة""هوحدةإلىوبحثرقراعةدراسةسنوات Monotheistتقولكما،

تركت.معينةبديانةالتقددونولكنا)2(،اباقوحيدا1ترمنأفابذلكوتعئ

.أخرىكنيسةأ!عضويةإلىذلكبعدتنضملموالكاثوليكيه،الكنيسةأرمسترونج

عنمحددةإجاباتأىتقدعمدونولكن،الخاصةبطريقتها"متدينةانفسهاتععبرفهي

قالت:الاخرة"،11أو"الموتبعدالحياة11فياعتقادهاعنسثلتوحينشيء.أى

ا)3(.الرثيسيةاالقضيةعنتلهيك،فرعيةقضيةهىلي،ابالنسبة1

الئالثلاثالديانأتالقدى،في،الواقعأرضعلىمرةلأولأرمسرونج،راحهت

المعرفةهذهتحيطالى،الصارمةالقواعدمنمنظومةسياقفيولكنقبل،منعرفتها

هذهفيوبدأت.الاسلامىللدينالمعروفالإعلاميالتشريهحانبإلىالد-س،في

وعنتاريخها،عنالبلدةأهلوتسألحولها،تدورالىالأحداثفيتتأملالمدينة

الديرفيدرستهماقراءةتعيدوبدأت،بينهميجمعومامعا،تعايشهموكيفيةمعتقداتهم

السابقةحياتهاطبيعةفمان،تقولوكما.تعيشهالذيالواقعهذاخلالمنأخرىمرة

!+5r ltranscript. shtml!ثةngoffaith. publicradio. org/ pro1)!لة http://spe)

لمذلكأنإلاالآخركن؟معاعراع+1أو+حدل+أىلطالدخرلمنمرضىخوفمنتعافيإفاأرمترونج،تقرل

معها.والجذرى،الفكرىلاحتلافها،الكاثوليكيةالكيةمعأجاناالجدلمنيمنعها

/4002/sk/01/rpa society. philosophyماللا!.guardian-coس.//:hp

وأ،معين"ممقدمى"الإيمانأو،معينلاله"توحيد"هوكانإنتقوللالأفاابهم"،61يهذفيالتوحيدهذا)2(

ليءنفه،الإنادضعررمنبمداخلي+11ضعورتقصدأكاهوالأغلبكانوإن،مفارقةغرأومفارقة*توة*

رماالرطلة.فمولخلالمنجضحالمفهرموهذاضخصى.ك!لهخارحي"،*وحردلهليىولكنمنه،أقوى

مقدت+،!مرةأوإله"،بوجود*الايمانالعصومفي!ئهربلالد"،"توحدمفهرمعلىينطبقلا،الراقعفيتقوله

.القرةهنهمفهرمكاناأي

فرعة؟مصيماوالجزاءالمصرقصيماوهل

8on5://***.كله/salon.co ! ks/int/2OO6/O5/303(؟ول(
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والمسيحية،اليهوديةتجاه،بالطبعمتحيزةرؤيةأعطتهاالدير،فيودراستهاالغربفي

هو،الاسلامفيانتباههاسدماأولإنتقولأنهاإلا)1(.الاسلامتجاهالسلبيةوشديدة

البىأنإلىذهابهارغم،السابقينالأنياءكلالقرآنيمدححيت،للتعدديةقبوله

انهيعتقدكانبلالبثمر،كلبهيرمنأنيجبا؟جديداابدين1جاءأنهيعتقدلم)!(،

قبل)2(.مننىلهميرسللمالذين؟للعربمرسلنى

ورأت،الشيطانيةوروايتهرشدىسلمانقضيةثارت،بالقدسإقامتهاأثناء

الغربيةالإعلاموساثلوكانتشديد،بغضبالروايةيحرقونالمسلمينأرمستررنج

لمقولها،حدعلى،المسيحيينوكأن،والتخلفبالتطرفوتسمهمالنقدلهمتوجه

لمالئأو،حنقهمأثارتالىأليهببحرق،الطويلتاريخهممدىعلىأبدايقوموا

المساس"عدمتوانينتطقلمالمنطقى:تساؤلهاوكانفيها.جاءمامعيتفقوأ

يكونانوغرهمللمسلمينيحقألا،المسيحيبالدينيتعلقماعلىفقط،بالمق!دمى"،

؟r(مم!)لاالىمقدساقملهم

اليهودية:الديانةفيمتخممةكلهليالعملء

فياليهودالأحباركلياتإحدىفيبالتدري!الزمنمنلفترةأرمسترونجمامت

Leo"لمع)لندن Baeck Rabbinic Colleg.نأهوالتحربة،هذهعلىتعليقهاوكان

علىتركزلأفاللألهام،مصدرالهابالنسبةكانت،خاصةبصفةالهوديةالتقاليد

.(الاعمادى)ابنبعلىالاقصاردون،اليهوديةللعاليماالعمليةالممارسة11

washington- report.org/ .3802039/3920/seussikcab htm!س!ح.(1://http)

.st_won_2Ognortل" mك!7حمة/pbs.org/ moyerstjoumal/archivesسى.//:(2hp)

.2تليفزيونمحطةعلىلهاحوار!ت 0 Y fLr- PBS.أصرلتعكهولاالارفيالراقع4!وكدلافرضوحذا

الحامى.الفصل:انظر.الساويةالأد،ذمنصاشتهاعنحنرياتختلفالئالإسلايةالحيدذ

(3 hp://!3*.*+! hington- report.org/.3802039/3920tseussikcabhtm)

91عامفيالهردى.اللاهوتيدرص5691عامالكليةهنهافتتاحتم)4( -Itفيلتدرساهرأ!أولتبولتم

هذ3أهدافمن(ذكصا.القادمالجيلمنيهود**تاد-تخريجإلىالمكاذهناو!هدف+الأحبار*.تأهيلبرنامج

المجمعدوالفكرالحلمحبوتنمية،باليهوديةمعرتهمسوىورفع،الصلواتلاقامةالأحبارتلريب،الدراسة

حدعلى،الأخرىوالحضاراتالأديانوأصحابايهود،بيزايبادلوالاحرامالظهمخلقحافإلىاليهردى،

.Ibc:انظر.ضلهم ac. uktس!//:ثيط.

+"o!ث!ح_absoluteastronomy.com/topics/ Karen!.5)///:س )h
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مؤلفاتها:أهم.2

Throughالأولأرمسترونجكتابالنقاد،انتباهأثار The Narrow Gate

و"الدين"للديربمركهاانتهتالئالدير،فيتجربتهاعنفيهتتحدثوالذى)8291(،

الوثائقيةالأفلامكتابةفيلتعمل،الطريقلهامهدالذىهوالكتتابوهذامعا.

أخرىمؤلفاتصدورذلكوتبع،للقدسرحلتهاخلالمنالبدايةكانتالدينة".11

الأديأن،فيمؤلفاعضرنمانيةحواليولهاا؟االانتاج"غزيرىالكتابمنتعدفهىلها.

المقالاتمنالعديدلهانشمركمابصوتها.المسجلة،السمعيةالكتببعضجانبإلى

يتعلقماكلعنالرثشى،المشثارتعدومى،والأمريكيةالبريطانيةالصحففي

؟اللغاتمنعدداأرمسترونجوتجيد)1(.الوثائقيةالأفلاممنعددفي،وتاريخهبالاسلام

نقاطمنولعل.الانجليزيةجانبإلى،والعبرية،القديمةاليونانيةواللغة،اللاتينيةمنها

أغلبف!نلذا،قليلةكلماتإلاالعربيةمنتعرفلاأنهاعليها،تؤخذالىالضعف

الانجليزية.إلىالعربيةمنمترجمة،الاسلاميالتاريخعنمصادرها

:الأديانفيمؤلظقااهم*

الإله،"تاريخوهوالأديأن،فيلأرمسترونجهامكتابأولصدرام399عأمفي

حققومدوثاثقى()2(.فيلمفيأيضاصدر)والذي"الالهعنالبحثمنعام4...

Newجريدةاستطلاعفيمبيعاتأعلى York Timesأيضالهاوصدرمرة.منأكثر

11الأصولية11عنوكتابالثلائة،بالأديانوعلاقتهاا)3(القدسا11تاريخعنجادةدراسة

فيومنابعهاالأصوليةظاهرةبتحليلفيهقامت،والاسلاموالمسيحيةاليهوديةفي

الحروبعنأخركتابلهاصدر)4(.والاسلاموالمسيحيةاليهوديةالثلانة؟الأديان

أرمسترونج:كارينفيهاتحدثتالئالمهحةالوئانقيةالأفلاممن)1(

Muhammad, Legacy of a Prophetl A History of God

(2.Armstrong,,.KA History of God The000,4 Year Quest of Judaism, Christianity andIslam)
.كثرةمواضعلىالدقةإلىتفتقرترجمةوهي،و/لم.!نا/لثه:بعواناليهابهذاترحم

.trong,,.K Jerusalem One City Three Faiths!3(ثا6حم(

عاك.محصدود.نصرفاطحةد.ترحمة:ئلاتعقائدواحدد،مد!نةالقدى،:إلترحم

(4.Armstrong,,.K The Battle for God,A History ofFundamentalism)
كالم.عصدود.نصرفاطصةد.ترجمة:الإلهجلفيمعارك:إلترحم
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لأرمسترونجصدررأيها.فيأيضا،الثلاثةالأديانأتباعنظروجهةمنالصليية)1(،

الكتابينخلالمنتحاولوهى،القدمالعالمفيالأساطيرتاريخعنكتابانأيضا

ا)2(؟للأساطيراموجز"تاريخوهما؟لمالعافيالأديانأصلهىالأساطيرأنإثبات

فيوأثرهبولسالقديسعنكتابأيضا،الهامةكتبهاومنا)3(.االعظيمو"التحول

كما(.ا)االتكوينلسفرجديدةنقديةاقراءة1وكنابا)4(،11°3عامصدر،المسيحية

أصبحتأنإلىالكاثوليكيةمنورحلتها،الروحيةتجربتهاعنآخركتابلهاصدر

تالت)6(.كما،حرةا"موحدة

فيهتوكدوالذيء+/1،ءدءحه533ه)7("4بعنوانكتابفهولها،إصدارآخرأما

"نحيله*،فيالإنساناخترعهاا،ذاتيةاقضية1الالهأنمنقبل؟منإليهذهبتمأكل

نهجاتقدمفهيا)8(.ابالممتا1يكونالاعتقادهذاعنتعبيرأفضلأنفيهوأضافت

s World'ehTايص،Crusades and Their Impact on o1)بم Armstrong,,.K HolyWa)

.Mythلمهtrong, Karen, A Short History2(كم!له(

.tion,The beginning of Our Religious Traditions!مtrong,,.K The Great Transfo3(كمحه(

.trong, Karen, The First Christian: Saint Paul's Impact on Christianity!4(ثمامم(

.(5 Armstrong, Karen, A New Interpretation ofGenesis)

,rcase6)أء Armstrong, Karen, The Spiral St)

(7.Armstrong, Karen, The Case ForGod)
(A)914بلاكيرنصيرنالبرعلانوالفيلسوفالبروفيررمام )tBlackburn-)فيللقارئاليهاببتقح

لتصلالآد،لمالعافي3الأئدالمققداتسعددعنفيهتتحدثأرهترونجإنفقالالبردطانية،الجارديانصجفة

والأساطر،الثعاثر،أداءمن!الرسائلنضىتستخدمجميعافهيالىء.نفىإلىوتنتهيتثابه،جميعهاأفاإلى

الاناد،علىتأثكلهافيتخلفلافهيابؤ.مأصمعالتعاثىعلىالإنسانلتين،والتأملأحيانا،والموسيقي

حلاصةفهذدـهي؟كلاسيكيمريقيحفلإلىالنعابأو،الراقيةللفنودمعرضإلىزيارريخلفهالذىاقأئ!عن

وحدلدوكساطيمة،معتقداتإلىيحولههذالأن،الدينفيالعقل"11إدخالرفضهاتكرروهي.الد!فيرأها

يثيءابلاعنهيعبرأنهىأرمشرونج،تقدمهاالئالإحابةمعتقددـ؟عن!عبرأنللإنانيمكنكيفإذنمستحر.

تقول؟المقدسعنالمرءبرأديمبركي!إذن.كلماتبأىالمقدسأو،الالهرصفيمكنلاأنهفكردتتبئفى

رليت"رموز"،أ!اعلىلهاينظرأنمجبهشا،4الالها!11مثلفكلصات.بالممتإلاككرنلاهذاإنأرمسترونج

الد!ية.الم!ارسةعنالوجدالصادقالتعبرهوفالصتأحماء.

http:// www. guardian. co. uk/books/2009/j/40/lu case- for- god- karen- armstrong

دألاكانوإذاله،31لاالراحدهذا*إنقال:أفلرطينأنالألرحية،تاركخكتامافيأرمسزونجذكرتوتد

وانظر:،الرابعالفمل3.انظر:للحققةالرصرلأحلمنأبلغالممتفيكونإيحابيا،بهنفكر

134,Armstrong,,.K A History of God The000,4 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam

.2016.tine Books Edition, September,4991لداp:.de Bal
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يأللد+ت؟نظرتهكانتمهما،إنسانلكلصاعوهوا؟امااثيء1فيللاعتقادجديدا

11و"الإلحادا،الأصولية11عنبديلاتقدمإنهاقالتكماأوملحدا،أممؤمناأكانسواء

11،التدين11تهاجملا،الكتابهذافيفهىالدينية".11أو"الروحيةالتجربة11وهومعا،

و"الألحادالأصولية"11منكلاتهاجمالعكسعلىبل،تقولكما،إنسانيةفطرةلأنه

محذاحظىوقدالتعبير.صحإذأجديد"،".ممضمونالتدينهذاتقدمولكنهاالمعاصر"،

تاتدملأنها،المتدينينبعضرفضهوإنوالنقاد،العلماءعندعادىغيربقبولالكتاب

نأويفترض،أديانمؤرخةأفعارغملفكرتها،المخالفالرأييعرضلاأحاديا،رأيا

بريسونجونقالهماعنه؟قيلتالئالتعليقاتأعجبمنوربما)1(.الموضوعيةتتوخى

Johnح!"حتشين Bryson'أفضلإنهقالحيث؟بواشنطنالإنجيليةالكنيسةأسقف

بخينالتعقيدشديدةللعلاقهجديدافهمايقدملأنهالحالمط،عصرنافيلاهوقيعمل

مشفيضا،كاديميابحثايقدمالكتابإنوقال.المفارقالالهوطبيعةالانسانوجود

وهو".أرمسترونج"كارينمثلكاتبإلاعليهيقدرلاشيءوهذابألمصادر؟مدعومأ

وأول!!،)2(،د،30أدريا"الا1أواهؤمنما"،1أكانسواءإنسانلأىالكتابقراءةيقترح

11)3(.املحدا1

لأنها"،التجريبيينالعلماء11منالجدد"،الملحدين11بعضأيضامعهااختلفوقد

11.الإداموت1عننيتثهقالىلمأإشارةفييمت،لمالاله"11أنالكتابخلالهنتؤ!

تناميبدليل،الناسحياةفييوثريزاللاوأنهيمت،لمالاله"11أنتؤكدفهى

كصايؤستأنللمرءيمكنأنهوهو؟إليهالاحتياخأضدليهم،لناسضيئاتدتأرمترونحإنعه،قلمما)1(

.فطمةاديانةأيإلىالاتاب11بالضرورر!ئلاهذاولكن،للد!نالملحةالانسانيةلحاخهاستجالةثأء،

fer/1839726030/pd/gnort=،أ pd_pe_ta_ttn!ك-on.co/m Case- God- Karenكعلا7لة.http:// www

التعلقات.منالعديدالموقعنفسعلىوكوحد،!Economistالإيكونريستمجلةلمحررالتعليقهذا

الشىء(بثبوتالملمينكررنواللاأدر!ونشىء.كلوحردفيبالتومفيقرلAgnosticismاللاأدريةمذهب)2(

البريحاراليرلوحىلمعاسكوقد.ثونهولاينكرونهفلااللة،دشحهعىاخكمحدقونألحمكصا.ئبوتهأوعدم

Aهكليترماس 59 - I A YO) Huxley, Thomas)الحفئ:عبدالمعمد.الظر:01860عاملطالمصطلحهذاا

782.صم،0002،مدبرلميمكتبةالقاهرد:3،ط:الفلفةلمصطلحاتالاملالمعجم

trong/=fer/1839726030/pdا- ntt_ at_ep_dpt!3)ثلأح-http://www.amazon. com/ Case- God-Karen)
أرمر:نجح،تقرلهمايفندأنمنفبدلا!.الميحبر!الةمرمنسيحىأستفمنالتعليقهدايالقأنكريب

ملحدا.أمملىفاكانسواءإناذ،كلالكتابهذايقرأأنح--
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الأديان"إله"هوليسيمت،لمالذىالألههذامنمقصدهاأنإلاا؟الأصوليةا11

لفكرةاستيعاهاعدمالجدد"،الملحدون11هؤلاءعليهاأخذوقد.نعرفهالذي،السماوية

بشكلالالهاموت1يقصد،لمنيتشهإن،يقولونفكما".الالهاموت1عننيشه

كانماحوليجادلفقطكانهوبل،الناسحياةمنالديناختفاء.ممعئا؟مادىا

سلطتهفقدقدالإلهأن"مفهوم"منأوربا(،فيعثرالتاسع)القرنعصرهفيسائدا

أنهيرىنيتشهكانلذا.المطلقةللحقيقةمصدرأممطيوجديعدلمو؟والأخلاقيةالمادية

جديد)1(.شىءحولقيمهابناءتعيدأنمنللبشريةبدلا

:الاسلامعنمؤلظقاأهم،

أ!ه(11)2(،محمدالنى:اسيرة1:بعنوانالإسلامعنالأولأرمسترونجكتابكان

عنكتبعدةذلكبعدلهاصدرولكن.الأولىبالدرجةالغربىللقارئموجهوهو

ا)4(.االإسلامعنموجز"تاريخوكتابا)3(،الزماننانى(يامحمد1منها:؟الاسلام

كناهانشرتأنبعدأرمسترونجأنهو،البدايةفيالباحثةنظرلفتمااكثرولكن

الروحية،وفلسفتهابوذا"1حياةعنكتابأنشرت)!(11،محمدالبىاسيرة1الأول

اعتنقوامنحياةفي،خلفهالذىالبوذممماالمراثوأثر،حياتهيبوذامنهجفيهتمتدح

)5(11
محمد؟النىاسيرة1!النىعنالأولكاهافينهجهامنالعكسوعلى.منهجه

فيأرمسترونجحاولتفقد.عرضهأسلوبفيمجطا!،عنهالثانيكتاهاجأء

بعضهجماتضد!،عنهالمدافعموقففيتظهرأنم!هالنىسيرةعنالأولكماها

وهجوميةبل،حادةنبرةيحملالثالماالكتابهذأجاءولكن.الشرسةالغربمننالكتاب

(1 http:// scienceblogs. com/pharyngula/2009/10/ the- zombies_ will_ _no_pus karen.php)
فيالحالمطالعصرفيأضهرهمومنالجدد.بالملحدينأنفهميقرنممن،الأمريكيينالأحياءعلصاءلأحدالقدهذا

.Dawkinsدوكيز"+ركثارداليولوحيوالتطورالأجاءلمعابريطايا،

,ABiography of the Prophetمسرول!:trong,,.K Mu2(كه(

.عناكمحصدود.نصرفاطمةد.ترحمةمحصد:ال!سرةإلى:ترحم

6002.,AProphet For Our Time, Harper Collins!3)،مح Armstrong,,.KMu)
الزلباك.فاتن:ترحمةلزماننا:فيمحمد:إلىترحم

.ng,Karen, Islam, A Short History!4(حمأث!حم(

1002,,a, LipperNikingءيم4ىtrong, Karen, B5(ثصول(
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وأضح)1(.ب!ثكلالأولالكتابفيفجهايخالفماوهو،أجزائهبعضفياحيانا

:أديانكمؤرخةأرمسترونجفيرابظدالعلطءاراءثانيا:

مؤلافاتهاتلقىحيثالمعاصر،عالمنافيالأديانمزرخىأبرزمنأرمسترونجتعد

فيإلهاالأنطارلفتوقدخأصة)2(.بصفةالشماليةأمريكافي،كبيرةحفاوةالعديدة

عديدةلمعتقداتتأريخأيعدلأنه4"،ا،+ء،!ألمه"!هك!ااالاله"تاريخكتابها،البدأية

هذافيتص!عرضفهى)3(.ومتصلواحدسياقفيعرضتهاالبث!رية؟تاريخفي،ومتباينة

المسيحيهأنتدعيكمارأيها؟حسبللتوحيد،الوثنيةمناليهودتحولكيفالكتاب

بتفنيده)4(.البحثقامالذيالادعاءوهوا،اليهودية11مننبععا"اوألاسلام

المفكرينأكثرومن،للجدلإثارةالكتابأكثرمنبأنهاأيضاأرمشرونجوصفت

Ted"تيد"موس!ةوتقول(.المعاصر)عالمنافي"الدينابوظيفة1يتعلقفيماإبداعا

اChter"التراحم"وثيقةمشروعهاعنجائزةأرمسترونجمنحتالئFoundatio)6(ول

for Compassion20عام 0،Aفيماإبداعا،المفكرينامحثرمنتعدأرمسترونجإن

الأديان11فيأساسيا"امرجعا1تعدأنهاكما؟الحديثالعصرفيالأديانبدوريتعلق

.(7)ارنةالمقا

الكتابهذافيالهحومية"11نبرقامنلنصاذجعرضتوقدالكتا!،حذالهجةحدةتخفيفالمترجمهحاولت)1(

الادس.الفصلانظرلزماننا!ا،نىامحمد1الأضر:

2/21/9126(!)9!و920 ed Atheists", Newsweek, Vol. ,154Issue!ة!،tوله.sa "Out2)آ Miller, )L

82-http://faithij ustice. wordpress./80/50/0102/mockaren- armstrong- part-#/imore

592.05.5991((3.,Carr, Anne,"A History of God", The Journal of Religion, vol.,75 no.2(Apr)
[i/god. shtm!فاthink.orس+،.(4://http)

حديدؤ.بعوردولكى،أرمسترونجوكررتهقل،منالجرقيزمنكبررعددبهقالأحدلمثقدم،افتراءوهدا

4,(5 Csillag, Ron, "Faith Relies on Practical Action", National Catholic Reporter, vol.,46issue)

December,2.15ء !,) )p

أشهرص.وكاذآيا.أوأوربا،أوأمريكا،فيعامكلسريامرتمراتعقد،ربحيةكرأمريكهموصةهى)6(

الأبت،يكيالأس!اوسني!ناثحرر:آثكنبنترثتيلت!19ايأمريكىالرثىالمزممرات،هندفيالجحدثيز

علىالحاصليز!وعددالأبق،البريطاكالوزراءرئيسبراونوحرردونصفت،ميكرومرسسىحيىوبيل

على!عدتهلها،المتقدمينمنلعددأولواحد،تمحضوبا؟د:لار0000001هىالممنوحةوالجانزة.نوبلحانزق

انظر:.أفضللمعاإلىلمالحاوحهلتغير،المقترحمروعهإتمام

.ne//:ptth(wikipedia. org/ LDET/ikiw (conference

//:http-7)كلأثأ6حمة5ل!ول www. tedprize. org/karen)
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بقالمة،الأحيانأغلبفيمؤلفاتها،ولتذليلهامصادرها،لغزارهداثماتمتدحوهى

مذاأنإلا)1(.الكتابموضوعحولالقراءةمنلمزيدالمصادر،مناضخمة"1إضافية

الأعم،الأغلبفيينطقبل،كثيرةأحيانفيآراء،منتطرحهماكلعلىينطبقلا

إطلاق11إلىالأحيانمنكثيرفيتجنحفأرمسترونج.والمسيحيةباليهوديةشعلقماعلى

عنحديثهاعلىيغلبالمنهجوحذامصادرها)2(.ذكردونالتعميم"،11أو"،الأحكام

وأ،تاريخية.ممعلوماتيتعلقذلكأكانسواءالمصدر،تغفلماكالبافمافا،الاسلام

اقالأو"،الفلاسفةاقالقولهامثل؟كثيرةأحيانفيتصدرهأالىالمطلقةبالأحكام

رؤيتها،يوافقمامنهتنتقيأنهاإلا؟التاريخىالمصدرتذكروأحيانا..إغ."الصوفيون

11،الطبركط"تاريخمنالاقتباساتبعضفيفعلتمثلما،الأخرىالرواياتوقمل

وقد.المثالسبيلعلى"،القرآنآممطتأويلعنالبياناحامع1باسمالمعروفوتفسره

أراءأرمسترونجفيهاتذكرالئالمواضعمنكثرا،الدراسةثنايافيالباحثةأوضحت

للفلسفةتقديمهافيواحدامرجعاتذكرلمالمثالسبيلعلىفهيلقاثلها؟تشيرلا

الإشارةدون،المترجمةالمصادرعلىلاعتمادهاانتمدتأرمستررنجأنكما.الاسلامية

الث!ديدلتركيزهأانتقدتأنهاكما".الذاتيةالسيرةامحمد:1كتاهافيعربيةمصادرلأممط

رسالته11مناقشةحسابعلى!ى،النىحياةلطوالاجتماعيةالسياشةالجوانبعلى

السياسيةالفضاثلكلمنهانبعوالئ،الأصليةرسالتههىتلكلأنا؟الدييةا

)3(.والاجتماعية

(I)المثالسبيلعلىانظر:

492..storyof God", The Journal of Religion, vol.,75 no.,2 pأr. Ane"،، AHح

ر،المثالسيلعلى،فعلتكصادليل"(11أوامصدر"1دوذ،مطلقةأحكاماأرمترونجتصدرماكثرا)2(

كطأصحاها،دكردرنالآراءتذكروأحياناالصاء".إله11عبادةأو"،الأماللإلهة1ابثرعبادةتاريخعنحد!ها

أثهرهمومنكثر،علصاءالتحربةهذهعنتحدثفقد"أالروحيةالتحربة11لقضيةإثارقافيالمثالشيلعلىفعلت

مققداتأىتبنى)المسلم(المرمنمنلطلبلاالإصلامإنقرلهاأ!اذلكومنجصى".ويلام11الأمرككيلمالحا

عنداثمامةالمواضع!تكثرإلأيئرناوقد.والمجيةةاليهوديئلذلكليمثله،الالهةالذاتعن!اصجحةا

ورودحا.

,ad:A Biography of the Prophet،،, Magill Book reviews3)،،للأ!لة Hofstetter, Michael,"Muh)

ه/يوا/1يو.2
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بمؤلظقا:الترحيب10

!تقيلفقدوالنقاد.العلماءمنكبيراترحيباأرمسترونجمؤلافاتأغلبلاقت

4االألوهة"قاريجكتابها History ofGod،اخلق1كيفلمعرفةباترأءتهينصحإنه

فيبينتإنهاقيلكماا)1(."مخيلتهافيوذلكالعصور،مرعلى"الآلهةأو،الالهالانسان

فهنا؟الالهلطللاعتقادوحيدةكصورةالتوحيد"11اعتناقمنالخطورةالكتابهذأ

أماالشا!مح.لعدميؤديماوهوأو"الصوأب"،الصحة"11عنللبحثالشخصيتجه

فهوالآنالمستقبلأمابمالماضىمنشىءأنهاعلىالالهلفكرةتنظرلأنفتتجه،العلمانية

وأ"،الفلاسفةو"إلهالتوحيد"،11إلهعصرانتهىفقد.تقولكما"،الصوفيةالإله1

"إلههوهذا،كتاهافيأرمسترونجتقولكماعنه،والبديلالأحمى"،الكائن11

ا)2(.االروحيةو"التجربة"،الصوفية

:Muhammadاالذاتيةالسيرة"محمد:محاكحاعنتيل A Biography of the

Prophet:محمدالنىسيرةفيكتبماأفضليعدوهو،القراءةسهلكتاب"إنه

الرجلأنهعلىيصورونهفالمسلمون.المسلمينغرمنأوالمسلمينمنسواء)!لده(؟

عنهيدافعونالذينهولاءمعحربحالةفيوكأنهميبدونالمسلمينوغر؟الكامل

وقيلا)3(.اتقديسأوهجومدونباحمرام؟عنه"تكتبفهى،أرمسترونجأما)ص!(.

:Muhammadلزهاننا"،نجيامحمد:اكتابها:عن A Prophet For Our Time'إن

الماصيل)"(.فيإسرافدونولكن،معلوماتهبغزارةيتميزعرضاقدمتأرمسمرونج

:clslam"الاسلامعنموجزالاريخ1كتاماعنأمأ A Short Historyإنه11قيل:فقد

وقيل(.ا)بالانجليزيةالمتحدثلمالعافيالشائعةالإسلامصورةمنيصلحقيم،كتاب

+god. sht/2أفىthink. org/h!سح.(1://http)

7.7".،)39/27/9(13,(2 Elson, John; "How Man Created God".. .3 ime, vol.,142issue)

إليهم.ثرالذبتالصوفيةحمسكعادها،أرمتررن!،خددلمو

1775,ad: The Economist, vol.,332 issue3)،،ل!له Anonymous, "Getting to know the ProphetMuh)

00905.2991(8,.Feb)

العلتيات.سلمزيدللكتا!،الأنحليزيةالطعةغلافانظر1

yekni=01-7698950600789-14)؟ The Economist, http:// www.powells.com/biblio)

trong/#6618398120789/eTABS!5)كأ6حم-http:// search. bamesandnoble. corn/ Islam/Karen)
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،الناسبينالخوف"11وأثارتفهمها،اسىءالمعاصر،عالمنافيديانةأكطتوجدالا1عنه:

نأكيفتبينأنكتابهاخلالمنتحاولأرمسترونجأنالا...الإسلاممنأكثر

يعل!الذىالانطباعهذأمنوتعقيدا،ثراءأكثرااظاهرة1الواقعفيهوألاسلام؟

.(1ا)االمحدثوناصوليونلأاا

ديمي:الأ!منهجهانقد.2

أحيانا،معالجتهاأسلوبحولالعلماء،بعضمنالنقدلأرمسترونجوجهوقد

؟Maso+"ماسوناهربرت1انتقدهافقد.أخرىأحيانفيالأكاديميفهجهاوحول

الأحكاموإصدارللعميم،جنوحهابسبب،بوسطنبحامعةوالأديانالتاريخأستاذ

"تاريخكتاهافيالمققدات،لهذهالمنتمينوعلىبل،والمعتقداتالاراءعلىالمظلقة

كما،بدقةالأكادبميةالمعا-سيراعيلالأنهعام،ب!نمكلمنهجهاينتقدأنهكما".الإله

منيعد،الكريمالقرآنإنتقولحينالمسلصينحفيظةتثيرأنهايرىفماسون.يقول

هذاأن،رأيهففىالعصور)2(.مرعلىوالروحية،الكلاسيكيةالأدبيةالأعمالأعظم

مجردهو،رأيهفي،قالتهامولكن".المعاصرينالأدباء11لأحد،المدحسبيلعلىيقال

القرآنعنالإلهىالوحىصفةنزع،القديمةوالمشحيةاليهوديةللمحاولاتتكرار

عن"،الألوهية"ئاريخكتاهافيقالتهماحولشديدانقدالهاوحهأنهكما.الكريم

ليساللةأنعلىبعيد)3(،زمنمنذأصرواقدالصوفيينإن11:قالتهفمماا.الصوفية11

نأالأفضلمنوأنه،الواقعفىلهرجودلاأنهيرونفهم(.مفارقى)1آخركائنا

هؤلاءصوفيرني111:بقولهعبارتهاعلىماسونويعلقا)4(.شيءالاأنهعليهيطلق

؟الفكرةهذهعنعبرواوكيفولم،ومئ،من،3أرمسترونجعهمتتحدثالذين

منهجينتقدأنهكماا؟االدينعلىالقضاءفكرهلإحياءجديدةدعوةهىرهل

661839128078-9isbn؟randomhouse. com/catalog/display. pperl!سح.(1://http)

014.(2.A History of God:)p
(r)قالوا..011،الح!ء"ا:تقولمافكثرا.الأعمالأعلبفياليهابة،فيأرمترونجأسلربهوبالفعلحذا

وإطلاقالتعصيمإلىتميلفهىعدد.ممدرإلىالرحوعردون،قالالدى4تتحديددون.011،-سونالفلاسفة11

.الأحكام

693...0.d4(أول(
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)2(.تنتهجهالذكطالتفككي)1("التعميم11

وإغفالها،الأحكاموإطلاق،التعميمفيأرمسترونجمنهجتحديدأينتقدفماسون

بالكلية.فكرقامصدرلذكر

تكتبالئالشخميةذهنفي!نمماقراءةمحاولة،المنهجيةعيوهامنأنكما

،!محمدالنىاسيرة1كتالمحا،فيالجانبهذافيانتقدتفقد".الجزمابأسلوب1عنها،

11.الموقفذلك...فيكذافييفكركانمحمدا"إن:مواضععدةفيتقولحيث

يفكر"كان،السنينمئاتمنذعاششخصابأنالجزمالصعبمنإنهيقولفالناقد

قراءةفيكثيراتجمالغأنهاإلا،المواضعبعضفيمحقةأرمسترونجتكونفربماكذأ.011،في

فيالنهجهذأت!صربالفعلوهى)3(.يقولكما"،التاريخيةالشخصيةذهنفيكاناما1

نأفجأةقررقدالالهأنيعقدلم11الفارابما:إن،المثالسبيلعلى،فتقولمولفاتها،

ا)"(.لماالعايخلق

تكتبأنيمكنهاوكيفابوذا"،1كتاهافيمنهجهاعنأرمسترونجسثلتوقد

هذهأنرأيهاكانشئء.أيعنهنعرفلاالواقعفينحن،لشخصالذاتيةالسرة

الواحدالقرنفيتكتبالىالذاتيةالسيرمنمثيلاتهاعنتختلفالذاتيةالسيرة

ولكن،الخلايخة.والأدلةالماريجة،الحقائقفيالبحثإلىتستندالئأى،؟والعشرين

هى،تقولكمالنا،المعروفةالوحيدةالتاريخيةفالحق!يقةلبوذا،الذأتيةبالسرةيتعلقفيما

411"باليانصوص1كتبتهاالئالأسطررة Scriptures،ممابوذاوفاةبعدكتبتالئح.

البشر،طبيعةعنتقولهومأcالأسطورةهذهفيالنطرخلالفمنعام.مائةمنيقرب

دير!داحاكروادها،أبرزصتكازاقى6لية،الحدبعدمامحمconstructionالتفكيكيةالمدرصلأإلىإضارذ())

يرحدإنهرقالالواحد،الممىررنضوتصكلدـ،الماضلراءةيعدأنعمركلحقمنإنهقالالذي،eمه+

//:http:وانظر.نصأىصتاشخراحهايم!تكثيرزقراءات en. wikipedia. orgtwiki/ Deconstruction

(2.Mason, Herbert. Reviewed work:A History of God. The American Historical Review,vol)

.482-481.No.2 (Apr.,)5991، ppمو"
!2;sici2!8762-.0.2E3%:481C3%2:001)405991( CO؟www.jstor. org/ sici://"لا!

&J origin= historycoop

(3[http:// www.2think. org/ mabotp.shtm)
175,.God:.P(4لمA History of)
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)1(.الذاتيةسيرتهاستلهمتالداثم،الروحيوسعيهم

عنكتابهافيفعلتكما؟الموضوعيةوعدمللتحيزأحياناالنقدلهاوجهكما

أديانفيالمتشددةالأصوليةظهورإلىفيهأشارتفقد.الثلاثالأديانفيالأصولية"،11

إلا.والسيخ،والهندوسية،والبوذية،والإسلاموالمسيحة،الهودية،مثل؟الكبرىلمالعا

للكنشحةا،المتضمددةالأصولية11ذكرعنالناقد،رأكماحسب،الطرفغضتأنها

منأكثروهوالأبرياء،منكبيرعددضدمارستهاالىوالمذابح،الرومانيةالكاثوليكية

كانذلكأن-سىرالكاتب.الأخرىالدياناتأتباعمنمذابحمنارتكبماكل

الكاثولكية)2(.للكنيسةالسابقانتمائهابسبب

الفرب:فيأديانكمؤرخةالحالمطأرمسرونجموقع؟ثاك

الكتابأبرزمنتعدأصبحتأرمسترونجإن؟أستراليلاهوتلموعاقسيع!،قال

نأالغربيينالنقادبعضويرى)3(.الشماليةوأمريكاأوربأ،فيالأديان"،11مجالفي

القظيا11فيرالباحثين*،الأديان"مؤرخيأهممنأصبحتقدأرمسترونجكارين

تاريخعنتكتبهمألغزارةوذلك"،الالهاتاريخ1كتاهانثمربعدلمالعافي"الروحية

لمولفاتها،سريعوانتشار،كبرهبشهرةحظيتفقد.الأخرىوالفلسفات،الأديان

منعددويرى.السابقةالسنواتفيالأديانمقارنةفيأخرعالمبهايحظلمبصورة

يرونكما،الأديانلتاريخجديدةبقراءةحاءتأفاالغربفيالأديانمقارنةعلماء

يعد،والاتفاقألاختلافمواطنوعرضالثلالةالأديانبينالتقريبعننظريتهاأن

تأليدالقراءةحعذهخلالمنتحاولفهي.مسلمةغيرغربيهكاتبهمنمسبوقةغيررؤية

عنهاويقولمحدد)"(.حماوىبكتابالتق!ددونولكن،المطلقاقوحيدعننظريتها

.()والحضاراتالأديانتاريخفيالروادمنتعدإنهامؤلفاتها،ناشرىأحدموقع

(1 http:// www. theatiantic.com/ past/docs/ unbound/interviews/.21-30-1002tnihtm)
trong- review!ثح=ArtKey؟anpaisley. org/ article. asp2)ا http:// www)

البروتشانتية.للدراصاتالأوروالمعهدمننوبلآرثرالبرويخررهوالاتد

(3.mmj//:ptth aaa. net. au/ articies/6322.htm)
trong4/03/50/6002!مألة/( http:// www. salon. co !+ ks/int)

AكاكاناضرHarperCollinsكرليزهاربروهر)د( Prophet for Our Time!م!لممم!مMuول

h //:ptt www. harpercoll ins. co /m authors/130/ Karen_Armstrong/ index. aspx
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Openجائزةأهمها:منالجوائز،منعددعلىأرمشرونجحصلت Center

02 40 fly Awardعلىحصلتكما)1(.بالمقدسوعلاقتها،للأديانالعميقلفهمها

)c2"الأربعالحريات11جاثزة Four Freedoms AwardوزفلتامعهدمنRoosevelt

Instituteعاموفيالبدة".احرية1عنلهامنحتوقد2؟800عامنيويوركفي

حول،؟ح3هلم333،"ولهحأ+ه3(ا)احمالتراوثيقة11.ممشروعنجأرمستررتقدمت،8002

بشعبيةتتمتعأفاكما)4(.السنوىالمؤممربحاثزةمشروعهاوفاز"تيد"،مؤسسةإلى

الهيئاتبعضكرمتهافقد.خاصةبصفةالمتحدةالولاياتمسلمىعندكبيرة

علىلعملهاوذلككاليفررنيا،جنوبفيالأسلامىالمركزمنهأ؟الأمريكيةالاسلامية

الإنصاف11جائزةمنحتكما(؟)المختلفةالمعتقداتأصحاببينالتفاهمروحخلق

ا)6(.اللمسلمينالعامةالعلاقاتامجلعى1من،9991عامفي"الاعلامي

.opencenterلد:المفتوحالمركز:انظر()) org/galahonoree!سدح.//:http

.الخرفمنوالتحررالاحتباج،منوايحرر،العقيدةحرية،الكلامحر!ةهي:الأربعالحريات)2(

.a org/wiki/Four Freedoms_ Awardن!نكلأ.ne//:ptth w

،طلالبنالحسنالأردفيالأمكلاعليهاوافقرامنأدرزومن2،.90نوفبرليالوئيقةهذ،عنالإفصاحتم(3)

Awrahamصيتندروبشالرمأفراهاماليهودىوالحبرلاما،والدالاى Soetendrop.نأإلىالرثيقةهذهوتطمح

القاليدكل!اساسيا،ركناتعدالزاحم+هـالئ11قيصةحول"،المختلفةوا.المعتقداتالأديان*11جمغتجتمع

،وتدالاترنتشبكةعلىعليهاالتصريتقمالوثيقةوهذه.الواحدةكالأصةأجمعلم"*العاليكونوذلك،الروحية

انظر:شخص.،00048من!ربما،الآنحىعليهاوافق

.tedprize-كحم!oل!ول org/karen!سح.//:hp

34734/michaelhenderson.org. uk/nodeسا.//:http

طريجيالرابعالملقى11فيقدمتهاالئالررقةلونالرئمة،هذهإلىاشارتقدأرمسترونج(نبالذكروالجد!ر

W.الأزهر" .A .A Gوالمققداتالأدياناتفاقعنفكرثافيهاتعرضوهيللزاحم".دعو!11يحنرانالقاهر-في

ومنها:الرئيقة،أيدتالئالهناتيعضذكرتومدعليها.التوقععلىالحضوروتحثالتراحم"،11قيحةحول

للكنمائس".القرمىو"المحلى"،الدويةالعدلو"منظمة+،السلامأحلمنالعالم"أدكانومظصة*،الريفالأزهر11

أرمترونجحكارينمنمقدمبحثم،9002هـ-)tr.:القاهرةالأزهر:لحريجىالرايعالملتقىأبحاثانظر:

علها،تدالئالأفكار.ا11لترضحمتانية،دراتإلىحاحةفيالرئيقةوهذه.18ص"،للتراحمدعوة11سنوان:

الاعلامى.التروبمع!تليدا

(D_ (conference4)-كن!)كلا/.ne//:ptth wikipedia. org)

.fortodayكأحمهo*،؟."ول com/karen+5)اي http:// www.)i

38=x_outlet=82&x_articieو!xcontext6)؟ http:// www. camera. org/ index. asp)
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:الأديانليفكرهاخلاصة*

ألالهعبادةتاريختعبعفيرؤيتها"،الألوهيةاتاريخ1كتابهافيأرمسترونجطرحت

الحديتثم،ومنالإلحاد؟بفكرةوانتهاءالسماء"،"إلهعبادةمنبدءا،الأرضعلى"

عليهسيطرأالبشر،عندالاله"11مفهومأنترىوهى".بإلهالايمان11فكرةمستقبلعن

الإيمانإلى"،المؤسسيةالديانات11منالناسيتحولبحيث،المستقبلفيالتغييرمننوع

بدلا،بطبيعتهالانسانلأنا؟امخيلتها1فيالإنسانيصنعهالذىالذاتي"،11الالهبفكرة

مأغالباقضيةهىا)2(،الثخصياالإله11فكرةأنترىأنهاكماما)1(.بإلهيؤمنوأن

هذأأننفترضلأننابألكفر،ونتهمهم،الآخرينندينأوعلى،نحكمأنإلىتؤدي

الدينيةبألتجربةيتعلقالذىا؟الصوفيةا11إلهأما.نكرهماويكره،نحبمايحبألاله،

موضوعيةحقيقةلأىتصوريوجدولا،النفسداخلرحلةكونهيعدولافهو،الذاتية

يعرفماأو،البشرىالعقلفيا،المخيلة11فيموجودهوبلالشرية،النفسخارج

منطقى)3(.تصوربأييتعلقولا،بالخيال

ألمجلاتإحدىفي600،2عامفيالأهية،شديدمقاللأرمسترونجلشروقد

ينظرأنويمكنا.؟ابأدلةهذاكلعلاقةاما1:عنوانتحت،المتحدةالمحلكةفيالأسبوعية

علىتنطبقاصلهافيالفكرةكانتوإن،ال!ساويةدلهاناتالالمر!سية،بالدكاناتأرسترونجحتقصد1()

فالواقعالصورذ،كدهمرساتفي!وحدلاوالذىالإصلام،اما.كنسيةمومسةعلىتقرملأكاالمسجية"،11

فيه.الإلحادنسبةلارتفاعالغري!،لمالعافيخاصةازر!اد؟فيهم،لمالعافيالاسلاميعتقون-تعددإنيقرل

ليتحهرا،الحاليةبصررلحاالقانصةالأديانعنالاسينصرفأنتريدأها،الفكرةهذفىعلىإصرارهاصيبدوولكل

الانانية،القيمكلعلىيثصتمل،الاسلامولكن.تقولكصاالتطرف"،11منلمالعاليخلص"،التراحم11دكردإلى

الإصلام.فيولىالمسلصين،اطرك*1فياثمكلةهـصتظل.الاسلامإلبهايدعوالئالقيممنفيصةإلالي!والتراحم

لأوامرتطبيقهمفيأو،فهمهمفيالبثركليسرىأنالمستحيلفىتالأديان"،11جميععلىيطبقهداأنكما

11.لئرىتحركفاكحرماأندونبأصرله،باحتفاظهالإصلام"اتميز1كانمناوص-.دينهم

ثلويكردـويعقل!ب،منفصلضخصيكيازلهالذىالإلههرلم40"الثخصىلالألهالمقصرد)2(

ويقابل.والإصلاموالهرديةالمسيحيةإلهعلىالغربىالفكرفييطلقكصا.الرثنيةالرومايةالآلهةأو،الاعريقيةالآلهة

rimpersonalالثخمىغرالإلهمفهرمهذا godليسالإلهأذلى3اتراعلىتقرملتاليه،فلفةأىعلىوئطلق

وعرهاوالمندويةالبرديةالمعتقداتعلىالمفهومهذاوفطبق،المخلوقاتكافيكامةقردأوفلفيةفكرقإلا

انظر:شخصى.بإلهتوهـتلاالئالفلسماتس

http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Personal_God

(3[http:// www.2think. org/ hii/god.shtm)
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كيفيةعنالمستقبليةرؤيتهاويعرضالدعط،فكرهأخلاصةعلىيشتما!أنهعلىإليه

إن11:تقولوهىالترأحم".11لقيمةالترويجخلالمن،والأديانالمعتقداتبينالتقارب

يعىهذايكنولم،التاريخيةجذوركحافيتشتركا!الم،افيالكبرىالمعقدات

نأيعتقدونمنعلى،المقالهذافيباللائمةتنحىفهىإله".فيألاعتاقاد،بالضرورة

يعئهذالأن5؟44+ح"ولا*+ددما"طبيعى"فرقكاثنفيألاعتقادبالضرورديعىالدين"11

إلىالمقالهذافيتعودرهى".خارجيشخصيإله11فيالاعتتادضرورة،بدوره

ففىرأيها.في،للبشريةالروحى"التطور11مجوريمثلكانالذممط)1(،المحوريالعمر

ظلتالئاالدينيةالتقاليد11تلك،لمالعامنمتفرقةمناطقأربعفىظهرت،الحقبةهذه

العصر.ذلكفيجذورهاوضعتالأتل،علىأو،الحاليعصرناحئالبشريهتغذى

والبوذية،،الهندوسيةهى؟الحقبةمذهفيظهرتالئالدينيةالمعتقداتإنتقولوهى

إسرائيل؟فيالتوحيدنشأكما؟الصينفيوالتاويةوال!صنفوشيوسيةالهند؟فيوالجينية

جذورهاوضعتالىالدياناتعن-أما.اليونانفيالعقلانيةالفلسفةظهورجأنبإلى

ترىوالئ4والإسلام؟والمسيحيةا؟الأحباراايهودية1مرحلةفهى،الفترةهذهفي

العصرفيإسرائيلفينشأتاليللديانةمتأحرةممرةجميعا،كانتأنهاأرمسترونج

المحوركلط)2(.

إنهاتقولأنهاإلاالمحوركط"،العصر11معتقداتبينبالتباينتقرأفمامنالرغموعلى

رمزا،المثالسبيلعلىإسراثيل،بىإلهكانكيف؟،مشابهةحلولإلىوصلتجيعا

تكنلم،الحقبةهذهنفسفي،الأخرىالمققداتفيأماالبشر؟فوقيسموالذىللإله

اكل!!.3Jasperحبرزكارلالألماكالميوفعليهاأطلقكما.م.ق02.-.ء.ق008منالفترفىهي)1(

Axial-ageلن!لون/pedia.orgف!ليشne//:ptth.

الع!يم*:اتحرت11!اكا:ليلأضفاضةالموضوعهذاست(رمترونجتحدثتوقد

.ion,The beginning of Our ReligiousTraditionsم!7ملأThe Great Transfo

4787,New Statesman, vol. ,135 Issue,.؟"s god got to do with it.لمة.*.,ong,Karen3!2(ولحم(

.dtL/220004106002http:// www. newstatesman. com6002/401حعه,( .p,35-34 NewStates)

الخالص،اقوحيد"11تردأرمترونجأنمن،البحثهذاإليهانتهىمايؤكد،المقالهذافيأرمترونجتقولهوما

ما،الإسلامعنهاخذالذى،الأصلهيكانتاليهوديةأنفطقية،غربادلةثصأنتحاولفهى.اليهرديةإلى

اليهودكة،فيحدثالذىالتحركفلعدوذلكالمققدين،بينالبئنالاحتلافستسكم11علىالترحيد،بقضيةيعلق

.الكرمالقرأنفيحاءكمااللة،عدمنحوالهودية،الديانة"ا!أصلبأزنرمنكنارإذ
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والحياةالروحيةالأمورفيبالبحثتهتملمفالكونفوشيوسية،.الأهميةبهذه،الالهفكرة

نعرفلاحين،الأخرىلمبالعواتتعلقظوأهرفيالبحثمنجدوىلالأنه،الآخرة

وجودعنالسؤالفييكثرمنيعنفبوذاكأنوكذا.الأرضيةأمورناعنالكثير

الاعتقاديةالأمورفيالبحثأنيرىكانلأنهإغ؟..لمالعاخلقمنوعن،الإله

تطهيرنحووالمجاهدةالأخلاتية،الممارساتهورأيهفيفالأهمله.قيمةلاواللاهوتية

)1(.النفس

تلجأفهى،السماويةالأديانفي(المعتقدات)أى"اللاهوتاختلاف11عنأما

يعيروالمإسرائيلبيأنبياءإن،أرمسترونجتقول.الثلالةالأديانبينلتربط،للتعميم

تحللخلالمنالمقدس"،11تجربةعاشواقدبل،الاعتقاديةاللاهوتيةللأموراهتمامأي

السياسيين،كالمعلقينفكانوا،الطيعةوراءفيماالبحثمنبدلاالراضه،الأحداث

لمعلمنا،حدعلىإنه،أرمسترونجفتقول)ال!(،المسيحعنأما.الحديثبالمعئ

فيالأهميةشديدةأصبحتالئ،الأولىالخطئةأوالئألوث،.ممناقضةوقتأكطفييقم

القرآنإنفتقول؟الكريمالقرأنعلىالفكرهذانفستعمموهىبعد.فيماالمسيحية

يؤدىالذى،والتخمينالظن"،11قبيلمنهىاللاهوتيةالمعتقداتإنقالأيضا،الكرع!

فرق)2(.إلىوالتشرذمالصراعإلى

Goldeءnالذهة+)3(القاعدة11عليهاأطلقت؟أخرىقضيةأرمسترونجأثارتوقد

Ruleنعردأنعلينايجبوأنه،مالتكماالمحورى"،العصر11معتقداتهاجاءتالى؟

.d1(أول(

.d2(أول(

تضروكانتالاصلام،فيو"الإيمان"الكفر"!امعئعنحد!ثهاجاقفي3،الظن11دضيةعنأرمترونجتحدثت

إلاكيونإن.سفطلطمنبهاالذأنزلئاؤآباؤكمأئمسف!موهاأينماءإلأهي)إن:تعالىقرلهإلىبالتحدكد

،الإسلام)ن،الحدثصاقفيفالصومد123.النحم:1انهدى(زبهمفنجاءهمولمذالألفسثفوىوطالظن

لمناتثةتعرضتوقدوالمشحية.الهوديةمثلذلكلطمثله،صحيحةعقائداوتعاليم(ىيتنئالمسلحينيامرلم

ايسادسالفصلهذفىـالقضهلالتفصلفي

مفهرممنأصاجاركناتمثلوهى.القديمةوالفلفاتوالأدكانالمعتقداتجغفيالنمبيةالقاعدةهنهترحد)3(

نجفسإلهم،!نتصيمنفقطولى،يةالبشرأفرادكلالانان!املأنوتعئ،الحدثالمصرثيالإنانحقرق

انظر:.الحقوقومراعاةالاحتراممنالدرحة

.ne//:ptth-wikipedia.ا org/ wiki/ Ethic_oLreciprocity#cite-note
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ححذه.والأديانالمعتقداتبين"القائمةالخلافات11لتجنب؟الحديثالعصرفيإليها

كانخافقدبك*)1(،يفعلوهأنتحبلامأ،بالآخرينتفعلالا1:تاقولالذحبيةالقاعدة

بهذاجاءمناولهىالكونفوشيوسيةأنرأيها،ففىالعصر.مذافيالدينروحهي

،مذدـالقاعدةعلىنفسهالانسانيدربأنيجبإنهكونفيوشوسقالحيثالشعار؟

الحبرمنطلبكونفيوشوس،تعاليممنعام005وبعديوم.وكل،اليومطوال

تكرههمابجاركتفعلالا1:فقال،اليهوديةتعاليميلخصأنHillel)2(هليلالهودكط

مجردكونهيعدولاالباقىو،التوراةبهجاءتماكلهرأن"هذاواضاف".لنفسك

أرمسترونجإليهاتدعوالئالقيمةفإنخا،ومن".وتعلمفاذهب،القاعدةلهذهتفسير

تلقىلا،الأخلاقيةالقيمةهذهلأن،تأسفولكنها".الناسبينالتراحم11هي،الآن

يكونواأنمنبدلاحق"،اعلى1يكونواأنيفضلونلأنهملم؟11،المتدينين11بينشعبية

،المعتقداتأواللاهرتية،القضاياصحةمثل،أخرىأموراكعظمونفهمرحمماء".11

الروحإعادةإلىحاجةفيالآنإننا11:تقولكماوالخلاصة.جوهريةأشيأءويعدونها

ولا،أرثوذكسيةمعتقداتإلىبحاجةليسهذالأنالمحورممط"؟العصر11تأخلاقيإلى

ا)3(.اطبيعىفوقبكائنالاعتقادإلى

11،الأدياناتاريخ1قضيةفيأرمستروفجفكريلخصرأى،في،المقالوهذا

المعتقداتاجميع"1بأنتوحىأنمؤلفاتها،خلالمنتحاولفهى.الدينو"مفهوم"

رلكنالر،لكلالحرتتحئالئ،الويةالفطردأعحابمنحمياالثرأن!رضأرمترونجحتقرلهوما)1(

أعلىهرماالاصلام،نيو!رحدجاته.حركةويظمبحكصهتانرنإلىيحتاجالذىالانان،الواقعيمثللاهذا

تحبوأن+..:فقالالايمانأفضلعن!النىصالأنه!هساذعنأحمدالاماممندفيحاءذلك.مندرحة

قال:أنه!ال!عن!ه(نىروىكحاالأنصار.مشد0011،لفسكتكردمألهموتكرهلنف!كتحبماللناس

كتابالبارى:تححجرابنكابمنالبخارىصج!لفسه"،يحبمالأخيهمجبحئأحدكميرمنالا1

.111/13،لمسهمجبمالأحيهمجبأنالايمازصت11بالصالايماد:

.ام..-.مق011)2(

.New Statesman,؟..trong, Karen, "What' s god got to do with it3(كلأحمه(

الكبرياءمقاومةفي.ممنهجهاإعحاماتخفيولا،البوذيةللفل!فةكبربثكلتروحأرمسترون!أنوالملاحظ

العصرفيظهرتروحيةتكنرلرحيا"أعظملافاتمفهاالمقالحذافيوهىمولعالحا.سالعديدلي،الرى

المحايىسالخصنفسمنالأنا"،10مفهرممحرأحلس-،الرىالإمجر"11علىقرياهحرماصتلأفاالمحررى"،

بئ.الاانظر:.الروحيةاليرحاياضةلر
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مذاوسروشرألعها.ممارساتهابعضفيتباينتوإن،الفكرةأصلفيتتشابهوالأديان

الذيالإله"11وأن،الانساندأخلمنتنبعدأخلية"11فكرةالدينأنرأيها،في،التشابه

وجودولا"،ومخيلتهالانسانذهن11فيالواقعفييوجد،المعتقداتهذهتصوره

بينحينئذفرقفلا،تقولماصحوإذا.للعالممباينإلهليسأنه.ممعئله،خارجى

الإلهفكرةلأنواحد،بالهتؤمنالئالسماويةالدياناتوبين،بإلهتؤمنلاالىالبوذية

كيفأما.المقالعنوأنيقولكماباللة،يتعلقلاالأمروأنلها؟وجودلاذاتها،

اللة،بإذنالبحثهذاموضوعفسيكون،النتيجةهذهإلىلتصل،الفكرةهذهعرضت

11.و"الرحمةالحق"11بينالكاتبةافترضتهالذكطالمصطنعالتعارضهذايقرلاالذي

الدراسة:هذهليمصطلطقاأهمرابعا:

"تاريخعنحديثهافيالجوهريةالمصطلحاتمنعدداأرمسترونجاستخدمت

ويوجد.الفكريةجذورهاإلىللوصول"الجوهريةالمفاتيح11منبعضهايعدربما"،الاله

فيوهىومعانيها.،البحثفيوردتالىمصطلحاتهابأهمملحق،الرسالةملاحقفي

إليهاتستندالئالمصطلحاتلأحعمبقائمةمولفاتهأمنالكثيرتذيلأنهالهايحمسبالواقع

أهمومننطرها(.وجهة)منلهامختصرشرحمع،والعربيةاللاتينيةخاصةكتاها؟في

،المروءةالاستغناء،الذكر،،الحرمالحنفاء،الجهاد،،والايمانالكفر:العربيةمصطلحاتها

والاشقاء.المروءةمثل،لاتينيةبحروف،العربيةالكلماتبعضتكتبوهي.التأويل

الأجنبية:مصطلحاتهاأهمومن

Axial Age/ Creation myth/ Dogma/ El Shaddai! Epiphany/ Ex- nihilol

/Godhead/Homoousion/ hypostasis/ Impersonal god/ kenosis/ Kerygmal kyrios

/Logos/Manal Mother goddess/ Mountain myth/ Numinous/ ousial Orthodoxy

Orthopraxyl Pagan monotheism/ Pantheon/ Perennial Philosophy/ Personal

god/ Primitive Monotheisml Sky god/ Theophany

مصادرها:أهمخامسا:

الإسلامة:كتاباقا*

قدكانتوإنألاسلام،عنكتاباتهافي"عربي"مصدرأممطإلىأرمسترونجترجعلم

هذافيوردتالئالمترجمةمصادرهاأهممنالمترجة.المصادربعضإلىأشارت

11،الطبريتاريخو"السيرد(،فيالرثيع!مصدرها)وهى"إسحاقابناسيرة1:البحث
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لمعالماأسد"امحمد1ترجمةإلىرجعتكما.للسيوطىالقرأن"علومفيو"الإتقان

'Qurا!ريمالقرآن anءThe Message of th،وإن،الآياتبعضمعافينقلفيوذلك

سراجب!صأبو:المسلمالبريطالماكتبهاالىالبريةالسيرةإلىأش!ارتكما.قليلةكانت

fe)الدين Based on the 2(، 0 0 1-0 9 0 9 MartinLingsمنMuhammad:His li

Earliest Sources'أفاويلاحظ.الانجليزيةباللغةالسرةفيكتبماأفضلمنويعد

كثير".و"ابنالطبرممط"،11كتفاسيرالمترجمةالتفاسيرمنأ!طإلىترجعلم

منالعديدإلى،الاسلاميةللمراجعبالنسبةمولفاتهأ،فيأرمسترونجرجعت

كتاباتبعضومنهاوحديثا،قديما؟الإسلامعنالإنجليزيةباللغةنث!رتالئالمؤلفات

11واتامونتجمركط1البريطالماالمستثرقمؤلفات،المراجعهذهأهممنالمشثرقين.

وإن؟Wensinck)2(فنسنكالهولندىوالمستشرق)1(،خاصةبصفةالسيرةفيللا،4ول

ارمسترونجاعتمدتوقد.قليلةمواضعفيإلاإليهماترجعلمأنهاالملاحظمنكان

مسلمونكتبهاالئسواء؟بالانجليزيةالصادرةالمعاصرةالمولفاتعلىاكبربصورة

اسيد1كتأبات؟المؤلفاتهذهأهممن.المسلمينغيرمنأوالثيعة(،من)خاصة

0)3(11.،
ا؟اباميةامحمد1دراساتإلىأشارتكما.للقرآنالباطىالمعئيلصرحسين

العربية؟الجزيرةفيالاجتماعيةبالنواحياتصةالتفاصيلبعضفيا)4(،اأصلانو"رضا

الدكتورمؤلفاتإلىرجعتكما.الاسلامقبل،والنصارىباليهودالعربوعلاقة

فيوذلك،الاسلاميةبالفلسفةالخاصةاليسيرةالمعلوماتبعضفي(،فخرى)ماجد

.atMedina; Islam and the Integration of Societyكهلم!at Mecca; Muم!لم"!(1Mu)

(2.The Muslim Creed, Its Genesis and HistoricalDevelopment)
Seyyedنصرحسينسيد+( Hossein Nasrمنذمركية19الجامعاتفييدرس،الأصلإيرانشيي،كاتبهر

مرلفاته:أهمش.للقرأنالاطقالمعئعنقالهماارمسرونج،عهأخذتومد.8491

.Idealsand Realities of Islam

(t)يامثة"مح!دBamyeh,أهم-ت.الأمرككبةالمتحدةالرلاكاتفيومقمفل!طيية،(صرلمنأردنكا-ب

j:تهمولفا . The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourseهو،"ح24ول3ا!ةأصلانرضا

مرلفاته:أهممن.الدينىالاخماععلمالدكورادـزعلىحاصلأإ!رانأعلمنأمرككيملم

13!ط. 2 reof!ل!,ins,Evoluto"؟No god but God: the Or

.بروتفيايأمريكيةبالجامعةالإصلاميةالفل!فةلق!مالسابقوالرئىالأمردكية،تاونحررججمامحةالأستاذ51(
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)1(.الاسلاميةالفلسفةتاريخعنلكتابهالانجليزيةالصبعةا

لمعامؤلفاتإلىر!،البىعنالثانيكتابهافيخأصة،أرمسترونجأستندتوقد

5cIzutsuإيزوتسو)2(توشيهيكواليابافياللغة Toshihikمفرداتلبعضتحليلهفيوذلك

إلىرجعتأنهاكما)3(.مقصدهعنتماماتبعدبصورةوظفتهاقدكانترإن؟القرآن

الاسلاميةالدراساتفيالمتخصص،Sellsسيلزالأمريكيلمللعا،حديثمولف)4(

تحللا؟الأولىالوحىلسورترجمتهجانبإلىهذا،كتابهفيسيلزيقدم.والقرآنية

القرآنمعسيلزتعاملوقد.الحديثالأصواتعلمإلىمستداالسور،لهذهصوتيا

.(جديد)لغويمنهجلأىتبعاتحليلهيمكنه"ئص*،أنهعلىالكريم

:الأخرىمصادرهااهم،

مولفاتدراستها؟فيأرمسترونجعليهاارتكزتالى،الأخرىالمصادرأهممن

البدائية،القبائلفيالأساطربدراسةيتعلقفماخاصةdailE!حن!؟4س!إيلياد)6(ميرسيا

كبيربشكلارتكزتأنهاكماوشعائر.طقوسمنالقبائلهذه.ممعتقداتيتعلقوما

0791.(1:Fakhry, Majid:A History of IslamicPhilosophy)
ألفاظبدراصةومهتضا،العربيةللعةمتقئاكانكاباكلغةلمعاهر،\(399-اit)9إفىوتسرتوثيهكو)2(

مرلفاته:أهممنعليها.أطلقكما،الكرمالقرآنفي*محورية"ألفاظدلالاتعنمرلفاتعدةوله،الكرمالقرأن

-cEthicoولheمةص4"القرآنفيوالدينيةالأخلامية-المفاهعميين"العلاقة Religions Conceptsودراسته

Godل!ل!aطاقرأن*لطوالاناناللة+بينالتيعة: and Man in the

(r)الخامى.الفصلانظر

.on4)؟ Sells, Michael: Approaching the Qurdn: The Early Revelat)

الادس.الفصلانظر)5(

1إلجادصرجا)6( 869 -1 90 )V Eliade,Mircea)وهر،رومانأصلمنأمركيأديانومررحيخلوفهو

بصفةالبداثيةالأديانبدراسة!تمكاذ)8791(.الأولطبعتهافيالأمريكيةالأديان!"لموسوعةالرئيىالمحرر

بدراس!ا،اهنمالئالمفاحبمأحمشعدبدد.مرلفاتيخهاولهورمرزوأساطر،ضعائر،منهاكعلقوما،خاصة

الأضياءعلىكنطبقلاإنهوقالالمفهرم،هذاأميةعنحد!ددأبحاثب!ضافةقامولبهه3،والدنيرىالمغدى11ثنائية

؟خرمفهرمإ!ليادأضافكصا.دكان19علصاءمنواصعلقدعرفماوهروغرها،والزماذ،المكانعلىبل،فقظ

الآلهة،)الإله،المغدستجلىأنبه!صدوكانhierophany+التجلى"ا-عليهأطلقماوهرالثائه،لهذفى

إكليادرأىوكان.هذدـالقدصيةالزماذأوالم!ن،على!فىالذىهرما،زمانأو،مكانفي..إع(،الأصلاف

(زنةفيالالهى،الخلي"11خلالس،الديريلمبالعا"المقصلمالعا11التقاءكيفبةتصفالأصاطرأنحرليدور

ne//:ptth.:انظر.معيةوأطي wikipedia. org/ wiki[Eliade
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القرنفيالأساطيرعلماءأشهرمنوهو؟Campbell)1(كامبلجوزيفمؤلفاتعلى

ومافهومهاالاساطيرتاريخحولأفكارهمنالكثيرأرمسترونجاقتبستفقد.العشرين

ألاحيان.أغلبفيإليهتشرلموإنآرائها،منيتضحكما؟الشعوبثقافةفي

يعلقفيماخاصة،أرمسترونجمؤلفاتفيالمميزةالأشياءمنإنهنقول،وللإنصاف

يمكنهامما،القديمةوالمونانيةكاللاتينية،القديمةاللغاتبعضمنتمكنهاهو،بالمسيحية

قالتهماذلكمن.القديمةاللغاتعنالأناجيلبترجماتالمتعلقةالقضايابعضطرحمن

أوcdynameisأدفة""قدرةمثلالخاطثة،الترجمةبسببفهمها،أسئكلماتعن

فيالجيدةالأشياءمنأنكما.kenosis"نفسه"أخلىوكلمةcKyriosأوالرب"11

معارضيهم؟كتبمن،بالهرطقةوصفوامنبأقوالتأقيأنهاأيضا،المسيحيةمصادرها،

الابنإنقأل)الذىآريوسأموالذلك،مثالعليها.الحصوليسهللامصادروهى

الأواثل(،المسيحيينمن)غنوصيوفالنتينوس(،خلالهمنخلقلمالعاولكنامخلوق"،1

(.الأقنعةأوبالبيرسونأالثالوثش!ه)الذيوسبليوس

أشهرومنالميثرلوحيا.دراساتفيمتخصصشهو،امر!كيعالمهر8791(ا-09)4كامبلحوزيف)1(

وذالبطل11وكتابالأ!اطر(؟ألهةإلىالفوانبذلكلر)وهوMasksلمهGod"الإلهأقعة3صسلة:لفاتهما

eم!لمFacesوحه"الألف Hero With a Thousa،+ىذالإلهعنتتحدثالئالآصاطرا-إأيفاهناثبسإوهر

تاثروبدوفهحها.أصءقدأساطرإلاتكنلمالدينيةالعقائدأن!ومنكامبلكان(.عليهاطلقكحاوحه،الألف

انظر:اثاك".الفصل11فيتوضجهصمماوهرواضحا،الأسطورةبأفكاردـعنأرمترونح

,.Jones,Lindsay, editor in chief), 2nded),ا،The Encyclopedia of Religion: "Campbell Joseph

9137-1378.3/5002,,ReferenceUSA; Thomsonمم!))فأDetroit: Mac
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الثانىالمطلب

العقكيالقطوربفكرةالمقصود

ايظور:نظريةأصل.1

لفة:*التطور*مفهوم*

صيغةفيالكريمالقرآنفيوجاءاطور"،1لفظإلاالقديمةالعربيةالمعاجمفييردلم

الضروبوهىأطوار؟وجعه،الحالهوالطور"11أن:اللسانفيجاء"أطوار".:الجمع

مصطلحأماأطوارا()1(.خلقكم)وقد:تعالىقولهفيكما،المختلفةوالأحوال

اللغةمعاجمفيجديدامصطلحايعدفهواللغوى،معناهحيثمنالتطور"،11

تحولأىتطورا:االوسيطالمعجم11فيالحديث.ممعناهااستخدامهاعنوجاء)2(.العربية

الحيةالكاثناتبنيةفييحدثالذىالتدريجيالتغرهوو"التطور":طور؟إلىطورمن

فيأو،المجتمعتركيبفييحدثالذممطالتدريجيالتغيرعلىأيضاويطلقوسلوكها،

التغير11يعىالحديثأستخدامهفيفاللفظفيه)3(.السائدةالنظمأو،العلاقات

الاجتمأعى.أوالبيولوجى،سواءالتدريجى"،

التغير11حدوثحولأيضافيدور،الانجليزيةالمعاجمفيEvolutionكلمةمعئأمأ

لحدوثطريقةأو،معيناتجاهفيالتغيرخلالهامنيحدثطريقةتعئ:فهىالتدريجى".

وأتعقيدأ،الأكثرأو،الأعلىإلىالأسوأ؟أو،الأبسطأو،الأدقمنالمستمرالتغر

فيسواءوالسلمى؟،التدريجيالتقدمحدوثتعىأنهاكما.التواليعلى،الأفضل

إلىأيضاالكلمةهذهتشركما.الاقتصاديأو،السياسىأو،الاجتماعىالجانب

تقولالىوهىداروين"،11هاقألالئوالأجنأس،للأنواعالبيولوجىالتطورنظرية

مدىعلىالتحورطرلقعن،للأعلىالأدقالأنواعمنالبيولوجيةالكائناتبتطور

ا.اطورا1مادة:الربلان:انظر410ح:.ن3سرر1()

دراصة:الإسلاممفكرىعندالظورنظرية:عزامعليمحفوظد.انظر:القفه:هندحرلالتوضيحمنلمزيد)2(

لعدحا.رما11:ص،م1-869حى6041،الهدايةدار:القاهرة،2ط:مقارنة

اطار".1مادة:الرسيطالمعجم)3(
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بهقالالذكطالبيولوجيالتطورعلىيقتصريعدلمالكلمةفمعئقتابعة)1(.أجيال

11الاجتماعية11المغيراتعلىينطبقأصبجحئأستخدامها،امتدلقدبل)2(،داروين

والأحم،.المختلفةالحضاراتفيتحدثالىو"الدينية"،بلو"الس!ياسية"،و"الثقافية"

البشرية،ألمجتمعاتيحكمطبيعىكمنطقالمستمر"،التغييرو"التطور"11قضيةأنهو

علىفأرمسترونج،.الغربيةالعقليةعلىالمهيصن"،الفكر11حيأصبحتأبعادها،بكل

وأصبحتفركتإلاووتتطورتتغرالأديانكلإن11:تقول،المثالسبيل

1(ا)3امهملة

اليولوجي":*ايطورليدارويننظرية

Evolutionالبيولوجىالتطور"11نظريةتنسب TheoryداروينتشارلزإلىDarwin

9(.Aا)فيالبيولوجىالتطورحدوثافترضالذممطالبريطافي؟الأحياءلمعا-1882

وكانشترك،واحدنوعمننشأتالحياةأنواعكلإنداروينتال.الكائناتكل

عليهأطلقلماتبعاحدثالتطورهذاأنالح!هيرة،العلميةنظريتهفيطرحهالذىرأيه

Natural"الطبيعىالانتخاب11 Selection.كتابهفيالنظريةهذهدارويننثمرOn the"

1"A95 alt Origin ofSpecies.الدينرجالمنحادبانتقادداروينووجهوقد

عدم)4(.منبالخلقوليس"،الخلقابتطور1لقوله

وبترقاموساثمال:سلعلىانظر1()

merriam- webster. com/dictionary/evolution!س.//:http

الكائناتمنصورالآنإلىبقيلماللاعلى،الأدرمنالكائاتتحرلعنصحيحادارودتقالهماكانإذا)2(

11.و"الكرياالأيبا"،11مثل،الخليةوحيدةالبيطة*11

(AHistory of God: .p.84 (P

الئالعقائدعلىفطقلاهذاأذإلاالحياد.سنىمنسنةهرللبثرية،"المعرفيو"التراكمالتقدم"،11.ممعئوالظور

احتاحاتحسبمطورححاجيلفكلبالأعل.ارتباطهالفقدتوإلائابتة،إلهةأصرللهايكوذوأنبدلا

الكنيمةأنالآننرىكحا.حاصة،اليهوديةفيحدثكحاالشاجةحئأوالاحتماعية،الناحيةصصواءعصسد؟

العصر.تطلاتتراكبلاأهابدعرىوتقايحعا،طقوسهاعلىالميحنممردمنتعار،الغربلمالعافي

لكلالبيرلرحيالظررينجظريةاشتهرالذىالبرطالطايأحياءعالمهو-1882(018)9دارويرتثارلز)4(

العلصيةنظرتفيطرحهالذكيرأيهوكانمرك،واحدنرعمنلأتالحياةأنراعكلإنقالالكاثات.

أصلا!حرلكتابهد!هذدـالظريةنثرالطيي".الاتخاب11عيهأطلقلماتبعاحدثالتطررهذاأدالثهر-"

"Ont/؟Species".اااعنرلأا e Origin f"نظر:ا95810معا

wiki/Charles_ Darwin#Rel igious_ viewsل!مه.ne//:ptth.wikipedia
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قالهومماالحديت.العصرفيالعلمى"11النقدمنكثيرالنظريةلهذهوجهكما

مماثلةكاثناتبالتكاثر،تنتج،الحيةالكائناتفإن،الطبيعيةالظروففيإنهالعلماء،

ينتجولكنأحيانا،النووىالحمضفيالتحور"11بعضيحدثوقد.متحورةوليست

يلاحظلمكما.الأجنةتضوهفييحدثكما"أعلى"،وليع!"أدق"كائاتعنه

نأإلاآخر)1(.كاثنإلىكأئنتحولأى؟المختبراتفيالتحور"11هذاحدوثالعلماء

والانساية،،الاجتماعيةالدراساتعلىبعدفيماكبيرأثرلهاكانالنظريةهذه

والنفسية.اللغويةوحئبل،والدينية

:الأدياندراسةفي*التطورية*ابظرياتنشاة2.

المقارنة:الأديانمصطلح

التاسحالقرنمنتصفمنذ،الغربفيالأدياندراسةفيالمقارنالمنهجظهوربدأ

الديانةدراسةعلىيقصركانالذممط،القدمالعقليدىالمنهجعنبديلاعشر،

،الأخرىالأديانعنالمعرفةتوفر،المقارنالمنهجظهورأسبابمنوكان.المسيحية

المعرفةلزيادةوأيضا(،والمسيحيةاليهودية)أكطالغربفىساثدةكانتالئبخلاف

عشر،التاسعالقرننهايةلطشاثعاالمصطلحهذاأصبحوقد.البدائيةبالثقافات

مصطلحيي?جد*ء!ورأ/ل!د*هأ"ألمء*)2(.الألمانيةفي"الأدياناعلم1لمصطلحكمرادف

Xomparativeالمقارنةالأديان Religionالمقارنةالدراسة11منالأصلفيمختصرهو

ComparativeStudy))الأديان("أوللدين of Religion (Religions.هذايشير

علىالاقتصارمنبدلا،الدينيةوالحياةالمععقدات،أشكالكلدراسةإلىالمصطلح

لمالعامعالغربفيللأديانالمقارنةالدراساتبدأتوتدفقط)3(.واحدةديانةدراسة

cMaxمولرماكسالألماني Muller11المقارنةالآساطر11بعنوانكابلهنشرحيث

Comparative Mythology11الأديانلعلمامقدمة1وكناب،18ه6عامفي

ageثم-t talk. net/ evolution/ arguments. shtml# topo،!1)ث .www//:ptthstrai)

),504!،،ول,.1878/3 "Comparative Reli2عnd)2)اءول":*ة The Encyclopediaof)

,4.،!ه,/1877.3 )2nd:).de "Comparative Religio3(أول(
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clntroduction to the Science of Religion1(.0187عأمفي(

:الأديانبدراسةوعلاكهاالتطورنظرية*

،المقارنالمنهجاستخدأمعلىالبدايةفييركزأوربا،فيالجديد،العلمهذاكان

هناككانوقدالحاضر.أوالماضيفيسواء،لمالعاأديانعنالمتاحةالمعلوماتلدراسة

لهم(،)بالنسبة"الجديدةالأديان01هذهمعتقداتلدراسةالأديانعلماءلدىفضول

القرننهايةفيضالتهمالعلماءوجدومدوطقوسها.وشعاثرهامعتقداقا،ودراسة

تغطيةخلالهامنيمكنالى،الثاملةا11أو،المتكاملة"11بالنظريةيتعلقفيماعثر،الماسع

Theoryعليهايطعلقكانوالىالتطور"،انظرية1فيذلكوكان؟الدراسةحالاتكل

of Evolution/ development/ progress.التطورانظرية1هو،النظريةهذهأصلكان

منكلبتطيقهاقامثما؟االأنواع"أصلكنابهفيداروينهامالالىالبيولوجى"

Augusteكونتأوجست ComteسبنسروهربرتHerbert Spencer،اسياقها1في

Sociocultural"-الاجتماعىالثقافيالتطور11بنظريةعرفماأوا)2(،االاجتماعى

Evolution'يكونبحيث،والمجتمعاتالحضاراتفيتحدثالىالتغيراتتدرسوالى

،(1 Wach, Joachim, The Comparative Study of Religions, New York: Columbia Universityess)
3.591.8. P

لها*واعلمالوفا:وخلانالصفاإخواذرصائلفيوردفقدالأدداد+.+علممصطلحالمسلصين،العلصاءبعضاضخدم

صادر،دار:بروتالرفا:وخلارالصفاإخوانرصائلانظر:الأدكان".وعلم،الأبدانعلم:علصانالعلمأنأخي

هـتأنواعئلالةعلىكانتالجاهلبة،فىالعربأناعلم11:والخلالمللفيالهرصتانقالكماد.ت.4/16،

:بصوت،كيلاكصبدمحصدتحقيق:والخلالملل:الث!هرضافي".والأديانواتواركخ،الأنسابعلمأحدها:العلوم

:تخلمةمحمدد.القضة:هذدحرل!رلمصيلوانظر2.238/م.8691هـ-6014صعب،دار

كانوقدبعمما.وماا-ا01عىم،0002،العربيةالنقافةدارالقاحرذ::مقارنةرصيةدراصة:الأديانتار!

وثاملةوالفنوذ،العلرمسانرعننعزلة،واقعيةوصفيةدراصةالديندرسمنأولهمالأواثل،المسلمينعلصاء

أورلاتعرفهأنتبلمقل،كعلمالأدلمان""علمتدوينفيالبقلهمكان،لذلك.عهدهمفيالمعروفةالأديانلكل

المحتحلةالأخبارعلىولاوالظنرد،الأخيلةعلىيعتمدوالمدكانللأدراصتهمفيألهمكصا.عديدةد؟لفالحديثة

العدورتصفواوقدما.المرثرقمصادرهامندكانةكلأرصافصتمدونكافوالل،والكذبللصدق

+الفصلالميلادى(،العاضرالقردهـأى033)تالأثعرىحنلألط*المقالات+حملمنها:الفيسة؟المصنفات

الثيخانظر:مى(.485)تللشهرضالط"والنحلالملل11هـ(؟456)تالظاهرىحزملابن"والنحلالمللفي

.ا-هاtص":الأديانتارلهخلدراصةممهدنامجرث1الدبت:دراز:عبدالئةمحمد

Ellade"لاس!،13 Mircea, editor in chi!2)"،،ولم The Encyclopedia of Religion: "ComparativeReligio)

578/3.8791,,Publishing Companyافأطدا,.de New York: Mac
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ولكنهالتغيير،مننوعالأصلفيهوالاجتماعىفالتطور.السابقعنمختلفااللاحق

النظرية،حذهخلالمنالتغيير)1(.مجردفقطوليعى،المجتمعتركيبتغصرإلىيؤدك!

جمعها،تمالئالمعطاتلدراسة،التطور"11قانوناستخدامالأديانمقارنةعلمحاول

خاصة،وتطورهالديننشأةبدراسةكبيراهتمامالوقتهذافيظهركما،الأديانعن

)2(.البدائيةالقبائلمعتقدأتاكتشافبعد

لدراسةواحدةطريقة،بدايتهمنذيستخدملم،االمقارنةالأديان11علمأنويذكر

لماكسphilologicaا)3(الفيلولوجيةمنها؟منهجيةمدارسعدةعلىاعتمدبل،الأديان

فريزرجيصىررادهامنكانوالىcAnthropological)4(والأنثروبولوجيةمولر،

4Frazerفيللأديانالحديثةالدراساتقضيةخلاصةإذن(.!م!صأ)لانجوأندرو

في"المقارنةالأديأن"علمإلىتطوروالذى"،الأديانابعلم1عرف.ممأبدأتأنها،الغرب

الثقافي-الظور11نظريةعلىأساسايرتكزركانعشر،التاسعالقرنمنتصفحوالي

11.الاجتماعى

عدةإلىيتفرعالعثمرين،القرنمنالأولالنصففي"،المقارنةالأديان11علمبدأ

و"علمالديئ"،النفعىو"علم"،الدينو"فلسفة"،الأديان"تأريخمثل؟فروع

التاسعالقرننهأيةومنذ".الأديانأنثروبولوجياو"الدمحط"،ألاجمماع

ا)6(االدينيةالظواهر"علمباسمعرفماظهرالعثمرين،القرنفتصفوحئعشر

(1.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/Sociocultural_evolution)

منالتطوربالضرور-تعئولا،الثريةالمحتمعاتكاتمرالئوالتطور(التغرأنماطتدرسأذالظركاتهذهتحاول

اليرلوحية.الظورنظريةأصلكازكما،الأعلىإلالأدن

578/3,de.(:؟،ia of Religion, (l(2لمEncyclope)

طريقعن،للغاتالمقارنالتاريخيبالتحليلمعنيةوكانتعثر،التا!عالقرنفيالفيلولرحيةالدراماتلدأت)3(

غراللغاتدراصةلثملالعثر!نالقردفيالدراساتحندتوصتوقدالمكربة.والرئاثقالضوصدراسة

موالس!كركتية،وايرناية،اللايهثلالكلاجيهةاللغاتبدراسةالدا!ةفيمفياالعلمهداكان.المكترلة

+.المقارناللغةافقهإلىالحد!ثةاللغو!ةالدراصاتفيالعلمهذاويترحمحرى.19اللغاتدراصةإلىترص

الأنثروبرلرحيامنها،فروععدوإلىوينقمو"تطورفى+،الثرىالجشتاريخالألئروبرلرجاعلميدرس)4(

الاحت!اعة.ومرساته،وعاداته،الثرىالجشمعتقداتبدرا!ةقتمالئوالحفارية،الاحتماعة

(5Ibid)

لاالئ،الدينيةالظواهرتصيفعلىالفينرميولوحىلمعااحتصامينصبولكن،معانعددالممطلحلهذا)6(

والزراعة،الخصبوالهة،الدينيةالرهوزالأساطر،،القرابينوتقدمالذبحظقوس:ضا،لينهدلهنعلىتقتصر

Encyclopediaof",0182/3:انظر0وع!ها Religion, (2nd:).de "Classification of Reli ! on
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Phenomenology of Religion.المعروفة،الدينيةالظوأهركللدرأسةالعلمهذأاتجه

الأدياندراساتبدأتكماوغيرها.والسحر،،والطقوسوالشعائرالمقدسات"،11مثل

والتجربةوالرمز،الأسطورةردراسة،والاقتصادية،الاجتماعيةالمدارسإلىتتجه

الأدلان،دراسةعلىالم!يطرةهيالتطور"11نظريةتعدولم()1(،الدينية)أوالصوفية

11الأديانامقارنة1مصطلحاستبدالأيضابدأعشر.التاسعالقرنفيالحالكانكما

ا!ه*4لمالعاوأديانن!،+ه،3آهاس!ولولهأ!االأديانتاريخمثل:أخرى.ممصطلحات

cReligions2)الدينيةوالدراسأت(ReligiousStudies).

الدراساتعنوابتعدت،وتاريخية،وصفيةأصبحتالأدياندراسةأنهناويلاحظ

مقارنةوذلك،الدينيةوالشرأئع،والقيمالمعتقداتصحةمدىتدرسالى،المعيارية

ىأ؟الأدياندراسةفيبابديةالاتجاههذاوصفوقد.المثالسبيلعلىبالمسيحية

غيرأوصحيحةبأنهاعليهاالحكمدون،الدينيةوالممارساتالمعتقداتوصف

عليها)3(.الموافقةأورفضها،ودون،صحيحة

أرمسترونج:عرصهاكما"العقدي+التطورفكرة3.

دارسيعدلم،أخرىبعلوموارتباطه"،الأدياندراسةاعلم1فروعلتشعبنظرا

والنفسيالاجتماعىالمنهجبينالباحثيجمعفقدمنها؟جأنبعلىيقتصرالأديأن

الالهعبادةلتاريخدراستهافيأرمشرونجكارينفعلتهماوهو؟دراستهفيرالتاريخي

وأ،ديانةكلأنافترضتحيث"،التطوريةالنظرية11إلىعادتأنهاإلا.الأرضعلى

الجديد.المعتقدإلىالتعديلاتبعضإضافةمع،السابقمنالأصلفينشأقدمعتقد

فيكانتاليهوديهأنأرمسترونجافترضتفقد؟اليهودىالدينذلك،علىمثال

Paganالوثئ"التوحيد11عليهأطلقتماتعتنقالبداية Monotheismالتوحيد.ممعئ؟

بالتوحيدالهودوأمرالثافي،إشعياءجاءحئ.للأوثانالآخرينعبادةيرفضلاالذي

97001/15...4", )2nd:).de "Study of Religion(1)أول

(1"4.،ء,.578/3 st ).de:.، Comparative Religion(2)أول

.(3.The New Encyclopaedia Britannica, "The Study and Classification of Religion", 51thed)
051/26.2002,:Chicago
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فهى.والأرضالسماواتخالقالوحيد،الالههو"ايهوهإنلهموقأل،الخالص

الوحيد11منتطورتاليهوديةأنومؤرخيها،الأديانعلماءمنكثيرومعها،تقرض

الدينية؟الظواهرلدراسةاتجهتأرمسترونجأنكما".الخالصالتوجد11إلىالوثق"

الدينية.والتجربةالدمحط،رالرمز،الأسطورةخاصة

"تاريخلعلمالأولىبألدرجةينتمى"،الألوهيةالتاريخ1عرضهافيالكاتبةفمنهج

علىتركيزهاجانبإلى،المعتقداتبينالمقارنةأوجهمنيخلولاأنهإلاالآديان"،

التطور"،انظرية1علىالكاتبةارتكزتوقدأحيأنا.والنفسيةالاحتماعية،الجوانب

ثمالسماء"،إله11منبدءا،البشريةتاريخفيعقدى"اتطور1أنهافترضتمالتفسير

أنهاكما.الوثنيةالأعاطيرفيتجسدتوالئ"،الآلهةاعبادة1إلىتطورهاثم،الأمالالهة

فيأخرىمرةاليهوديةتطورثمالموحيد،إلىالوثنية"11مناليهوديةتطورافترضت

الاله.طبيعةحولالجدلإلىاتجهتوالئ"،المسيحيةالديانة11هاظهرتالىالصورة

بالديانتيننشأقافيتأثرتقدالاسلاية"،الديانة11أنأرمسترونجتفترضالنهايةوفي

نأحاولتأنهامنالرغموعلى.طويلةلقرونللعربلمجاررتهمارالمسيحية،اليهودية

وأالتارفيالدليل11خانهاقدأنهاإلا،الإسلامعلىقسرا،التطور!المنطقهذاتفرض

يكونوربما.الأطروحةهذهثنايافياتاريخيا"،1بتفيدهالبحثقامماوهو"،الموضوعي

نأمنادعتهما؟الأديانتث!ابهلإثباتمحاولتهافي،أرمسترونجطرحتهماأغربمن

محاولةفي،الأوثانعبادهعنالآخرينينهلموالبدأية،فيبالتوحيدأهلهيأمرلم!هالنى

عنعجزتأنهاإلا،والاسلاماليهوديةالديانتينبينالتطورمراحلتشابهلاثباتمنها

لآيات"،غريب"بتفسرأتتأنفكان.القصةهذهعلىمنطقىبدللتأتأن

سورةنزولبعدإلايأتلمبالتوحيدالأمرأن،افترضتأنهاكما،الأولىالوحى

الساد!ر.الفصلفيبالتفصيلالجثلهتعرضماوهوالنحم،

لتمول،والأديانالمعتقداتبينالتشابهأوجهعنتبحثهذا،كلفيوأرمسترونج

منأنها.ممعئواحد،مصدرهالأنلشجوهرها؟فيتختلفلاوالمعتقداتالأديانإن

هي؟الحاليةصورتهافي،والفلسفات،والمعتقداتالأديانأن.ممعئبل؟تعالىاللةعند

يحتكرأنهأحديفترضلأنداعىولالآخر،دينمنللتحولداعيفلامتضاهة،كلها
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الأصلفييعى،تراهكما،الدين"مفهومأنإلىهذاكلتردوهى.وحدهالحقيقه"11

مؤسساتإلىبحاجةلسناأننا،بالتالييعىوهذأ.غيرطشيءولا"،الروحيةالتجربة11

عنمعيناتصوراأحدعلينايفرضلأننحتاجلاوأنناوالمسجد،كألكنيسة،دينية

11،الأديانالتوحيد1وليس"،الأديانالنبذ1دعوةأنهيبدوفيماا؟المقدسا11أواللة"،11

.حالأكطعلىمرفوضوكلاهما

"،*
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الثالثالمطلب

ارسهـامدوأهصالغربفىالادياقدراسضتات

ع!ثر:الطبعالقرنمنبدايةالغربليالأدياندراسةنثأةأولا:

كعلم؟الغربفيالإنسايةالعلوممنالعديدوظهورعشرالتاسعالقرنحلولمع

وغرهأ؟،الأجناسوعلم،الانسانوعلمالأدبما،والنقد،النفسوعلم،الاجتماع

خلالمنأ!داخليا،تدرسالأديانكانتأنفبعد.الأدياندراسةإلىالنظرةتغيرت

الظواهر11دراسةإلىالدراساتتحولت،الأديانهذهبهاتدينالىالمقدسةالنصوص

اتجهتبلفقط،والث!عاثرالطقوسدراسة.ممعئليس،الأديانلهذه"الخارجية

والبحث"،الأديانابتاريخ1ألاهتماموازداد"،الدينانشأة1فيالبحثإلىالدراسات

علماءبهاقامالدراساتهذهجلولكن)1(.للدينرالنفسيةالاحتماعيةالوظائففي

الدراساتمنتدريجيا،الديندراسةفتحولت،وغرهموالاجتماعالإنثروبولوجيا،

المعتقداتدراسةعلىواشتملت،وتاريخيةإنسانيةكظاهرةالديندراسةإلى،اللاهوتية

الى،االبدائيةالقبتاثلامعتقدات1هرة،لأولفيهادخلتأنبعدخاصةالبضرية،

منذ،البدائيةالمعتقداتهذهأصبحتوتد.لمالعامنمختلفةمناطقفيامحضف

لغموضها،الغربفيالأديانلدارسىالأولالاهتماممحل،الآنوحئاكتشافها

فيالباحعينانتباهتثيرالئوهى،الرمزيةوالطقوسالأساطيرمنالعديدعلىوايثصالها

.الشعوبعاداتمنالغريبعنداثمايبحثونالذين،الغرب

هذهمنمزيجعلىباشتمالها،الأديانلماريخأرمسترونجدراسةاتسمتوقد

(،بالاسلاميتعلقفيماالأخطاءمنالكثير)شاهاتاريخيةدراسةبينما؟المختلفةالمناهج

(،الرمزيةالاشاراتعلىفيها)ركزتلغويةودراسةللأساطير،موسعةودراسة

لاهوتية.ودراسةرأثرية،أنثروبولوجيةردراسة

"،.(1 The New Encyclopaedia Britannica,ht15(:).de "The Study and Classification ofReligios)

.905/26
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ععثر:واكمنعشرا!بعالقرنينفيللأديانالحديثةالدراساتبدء.ا

عشر؟السابعالقرننهأيةفيوتطورهاالأديانن!نسأددراسةمحاولاتأولىبدأت

والذممط(،7441ا-6)68فيكوباتيستاجيوفالماالايطاليالفيلسوفمحاولةفجاءت

الديانةإنالأديانبنشأةيتعلقفيماوقالللأساطير.تفسيرهفيالتطورفكرةاتبع

هذهالمرتبطةالقوىتقديس.ثم،الطيعةتقديسأولهاكان.ممراحل،مرتأليونانية

ملحمةفيجاءكمابشريةصوراالآلهةعلىأضفىبأنانتهىثم،الطبيعيةالظواهر

cهيومالانجليزممطالفيلسوفقدموقدهومر. 1( -776 )1711 Humeمشابهافرضا

cNaturalلمهReligion"للدينالطبيعىالتاريخ11كتابهفي Historyعنأيضاوتحدث

صورةفيالمقدستجسيدبسببالبدايةفينشأالآلهةتعددإنفقال"،الديناتطور1

نأإلاالطبيجة.الظواهرأسبابعنالبحث،البدائيالانسانمحاولةفيوذلك،بشرية

واحد"كائن"عبادةإلىالمختلفةالعباديةالطقوسممارسةبسببتدريجيا،تحولقدهذا

ازلى)1(.

عشر:اياسعالقرنليللأديانالغربيةالدراساتابرز20

التطوريةالنظريات:الأولالقسم

زيادةمعخاصة،الغربفيالأدياندراسةفيحقيقيةطفرةالقرنهذاشهد

والىالكبرة،الجغرافيةالاكتشافاتممرتهامنكانوالئأوربا،خأرجإلىحلاتالر

العلماءاهتمامزادفقد.عامةبصفةالأدياندراسةمنهجفيأثرهالهاكان

دراسةفيالغرببدأكماعام،بشكلالتاريخيةوبالدراسات،الأثريةبالامحشافات

فيقبل،منمعروفةتكنلممناطقفياكتشفتالىالبدائيةالقبائلومعتقداتعادات

اللغةومنها،الشرقيةاللغاتبدراسةالاهتماموازدادوغرها،واسترالياوأفريقيااسيا

اللغةأسرأرإلىوالوصول،خاصةبصفةرشيد،حجررموزلفككأن.العربية

الرافدين،بلادفيالمسماريةالأحجاربعضعلىالعثورجانبإلى؟القديمةالهيروغليفية

فيالكبيرأثرههذالكلكان؟السومريةوالملاحمالأساطيربعضعليهاكتبتألي

منبكلالاهتماملزيادةكانكما.القديمةالثمعوبهذهوثقافاتامعتقدأت"1درأصة

512/26.(1.,Ibid)
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cEthnologyالأجناس"11وعلم،الإنسانبعلميعرفماأوالأنثروبولوجيةالدراسات

ا)1(.االدينانثمأة1او"الدين"أصلبيعرفماعنالبحثبدأيةفيأثره

أحاطالذممطالتفكيرفيالكبيرأثرها،البيولوجيالتطورعنداروينلنظريةكان

منالتطور"،انظرية1تتبئنظرياتعدةظهرتكما.الانترةتلكفيالأديانبدراسة

نشأةتفسيرالنظرياتهذهحاولت.والاجتماعيةالانسانيةالدراساتنظروجهة

اختلافبسببطرحتهاالىالتفاسيرفياختلفصوولكنها،البشريةتاريخفيالدين

كانشاالأولىالعبادةإنيقولكانالنظرياتهذهفبعض.ومناهجهالبحثوساثل

الطبيعة،أرواحأو،الموتىأرواحعبادةكانالأصلإنيقولوبعضها،الطوطمعبادة

الآخر،الجانبعلىولكنالتوحيد.إلىانتهتحئمتعددة.ممراحلمرتالبشريةوأن

دينهوالتوحيدف!نسبق،ماكلمنالعكع!علىإنهأخرىنظرياتتالت

)2(.الفطرة

,Comteكونتلأوجستالثلاثالحالاتقانونأ. Auguste:

طرح1857(-ا)897كونتأوج!ستالفرنسىالفيلسوفأنمنالرغمعلى

بتأثرهالجزميمكنلاأنهإلاوتطورها،إلانسانيالفكرمراحلعناتطورية"1نظرية

11.الأنواع"أصلالشهيركتابهداروينينثمرأنقبللوفاتهالبيولوجى"،التطور11بنظرية

فيهاافترض،الانسانيةالحضاراتتاريخفيالفكريةالمراحلعننظريتةكونتطرح

فيهايغلبكانالئأممط،الدينيةالمرحلة؟ثلاث.ممراحلتارنحهاعبرمرتالبشريةأن

فيهااتجهوالئالميافيزيقيةالمرحلةثم؟الطبيعةوراءماإلىوالنظرالدمحطالتفكير

والئ،الوضعيةأوالواقعيةالفلسفة.ممرحلةوانتهاءالعجريدية؟"الفلسفةإلىالانسان

انتقلفقدوأسماها.المراحلآخرهورأيهفيالأخيروهذا،العلميالتفكيرفيهايغلب

عامة.ممعانتفسيرهاإلىعنها،خارجةبقوىالكونيةالظراهرتعليلمنألانسان

513/26.(1.,Ibid)

الأنجلومكبة:قاصمعصودد.ترحمةالد!ط:الاحتحاععلمبادئ7491(:أ-)898لاصيدروحيه)2(

وهردلم+ء*غلم!ع054هأحءأ"هلم3أ"ألمعء9ءولعنشةلالفرالكتابعران.أص،حمالمترمقدمة،.ط.د،يةالمصر

4Socialإفيالابحيزيةفيترحمولكنهد.تاسم،ترجمة!رافق Origins o/f Religionsالاحتماعيةالأصرل11أو

11 ( uAl.
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الفكرانتقاليعىماوهوالواقعى؟العلميبالتفكيروانتهاءفيها،كامنةوخصائص

العلمى.التفكيرإلىثمالفلسفى،التفكيرإلىالأسطورى،الديىالفكيرمنالبشرى

بالنسبةالطغولةمرحلةيمثلكانالديى"الطور11أننظريتهمنكونتيستنتج

)1(.التجريبيةالعلوممرحلةفيأشدهأبلغتوالى،للإنسانية

فالشيخسوأء؟حدعلىوالغربالشرقعلماءمنلاذعانقداكونتوأجهوقد

النظرية،هذهأنصارفيهوقعخطأأكبرإنيقرل،المثالسبيلعلىدراز،عبداللةمحمد

ثلثهإلامنهيبقلموواحد،شوطفيكلهالتاريخيستوعبقأنونامنهاجعلواأنهمهو

تصوربل،متعاقبةتاريخيةأدواراممثللاالثلاثالحالاتهذهأنوالواقعالأخير.

دوركايمالفرنسىلمالعاانتقدكماالث!عوب)2(.كلفيمتعاصرةوتاراتنزعأت

وماا،تجرييااقانوناإلاليسكونتوضعهالذىالقانونهذاإنوقال،كونتنظرية

بهامرتالئالتاريخيةالمراحلعلىكونتأوجستألقاهامجملةانظرة1إلاهى

أخرهيالثالثةالحالةبأنكونتيقولأن،التعسفكلالتعسفلمنوإنه.الإنسانية

جديدةحالةتوجدلنبأنهينبئناالذممماذامنإذ.الانسافيالتطورمراحلمنمرحلة

ا؟)3(االمستقبلفيأخرى

إحياءإلىالآنيعحهالغربمافالفكر4صحيحاكاندوركامبهتنبأماأنول!دو

أسرارها.وأكتشافرمزيا،لغوياتحليلاتحليلهاوإعادة"،القديمةالأساطير11

الطيعه:أوالكونيةالمذاهب.ب

F.3مولرمأكسالألمأفيلمالعا،النظريةهذهمقررىأشهرمن Max Mulle

عرضهاوالئالأدياننشأةفيالطيعي"المذهب11نظريةصاحب091(0ا-)823

Comparative"المقارنةالأساطر11كتابهفي Mythology.علىنظريتهفيمولريرتكز

الأغلبفيهىالآلهةأسماءأنوجدحيثالبداثية،القباثللأساطرالمق!ارنةدراساته

قواعد:دوركامإميل-85،86صالأدبان":تاريحلدراتممهددابحوث1الد!ن:دراز:عبداللةمحمداليئ1()

محمردد.تعليقانظرد.ط.t،791،المصر!ةالهفةمكتبة3:تامحصردد.ترجمةالاحتصاع:علمليالمنهح

238.صا،هاعى:قاسم

بعدها.وما8687-ص":الأديانتاريخلدراسةممهد-"خرثالد!ر:)2(

238-923.الاحتصاع:علمفيالمهحنراعد)3(
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فيحروفهاتشابهالأحماءهذهوأنونحوها؟والسماءالنار،مثل،الطبيعةلقوىأحماء

الانسانيةال!نمعوبتشعبقبلأنهإلىذلكمنفخلص"،أوربيةالهندو11اللغاتسائر

لقوىالتقديسهذاعنتعبر،واحدةلغةهناككانت،الأولموطنهامنوخروجها

صورةعلىمجسمةرموزفيوالعناصرالأفلاكتمثيلكانهناومن،الكبرىالطبيعة

لتفسيركمحاولةأصلانشأالدينأنالمذهبهذافيرى)1(.الانسانأو،الحيوان

وأالدحشةضروبأشدالب!ثمرىالذكاءلدىتثيرالئتلكخاصة،الطبيعيةالظوأهر

)2(.الفزع

بمالبشريةمواحلعنكونتنظريةمثلالنقدمنكثيرواجههاالنظريةهذهأنإلا

قالهفمما.النظريةهذهلتفاصيلدوركايموجههالذممطالنقدهذا،حدةأكثرهاوكان

فالشمسواحد؟نسقعلىالراتبنظامهاهوالطبيعة"11يميزماأمحثرإندوركايم

الاطرادفهذاإغ.شهر،كلدائرتهيكملوالقمرالمساء؟فيوتغربصباحكلتشرق

قوية.انفعالاتإلىيودممطأنالممكنمنوليس،رأيهفيالرتابةإلىيؤدممطالنسقفي

المظاهرتلكفىوالتأملالتفكرعلىقادرغرالبداثىأن-سىكاندوركايمأنكما

)3(.البديعالنظامهذافيالعجائبواستكشافالراتبةالمتناسقة

تنجحقدالنظريةهذهإن،بقولهمولرنظريةعلىدرازعبداللةمحمدالشبيخويعقب

فيهوالبداثى،الاعتقادفهذا.للأديانتفسيرا.تصلحلاولكنهاالأساطير،تفسيرفي

فيمحصورةانفس"1فيلا،الطيعةعلىتسيطرمستقلةروح"11فياعتقادحممته

هذهبأنالقولهورأيهفيفالصواب.الطبيعيةالظواهرهذهتسكننضأى،الطبيعة

عظمةفيفألمتأمل؟المكونالىالكاثنمنانتقالهو،الروحإلىالمادةمنالفكريةالنقلة

ويرىتدبرها)4(.الىالعاقلةالقوةعظمةفيالتفكرإلىبطبيعتهيضاقالكونيةالبدائع

انظر::الظريةهذهعنأوسعولماعل.311-021صالأدبان":تاريخلدراسةممهدبامجرث1:الدين1()

اranدالاصكندرية،الثقافةلردارالاصكندرية:والمرلهة:التطرريةالنظر!ات:الدينلاةالثار:طميلىد.

بعلما.وما68صم،حى-9491

.217ص:الد!الاحتصاععلممبادىباسيد:روجه)2(

687ص:والمللهةالتطرركةالنظريات:الديننثمأةالنثار:صامىعلي)3( -،Aنقدفي81-85صأيضا:وانظر

.712صالدعط:الاحتصاععلممبادئباستيد:ررحيهأالطبيعيللصن!بدوركام

.221-121صا:االأديانتاريخلدراصةممهد-امجوث1:الدلات()4
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كانتوإنما؟بالعبادةأقصودةهىتكنلموالحسيات،المادياتأنالأديانمورخو

تعتبرلأنهاوإما،علويةخمةلقوىميبطاتعدلأنهاإما؟والمجاورةالتعبطريقتقذس

1(.وأفعالها)لصفاتهامجسماتصويراأو،القوىلتلكاون

:(animis!)3(الجويوt))2(الروحيالمذهبج.

تيلور:إدواردنظرية

،(7191-8321).!.س!عهالأ+تيلورإدواردالإنجليزىالأجناسلمعايعد

Primitiveاالبدائيةالحظرة11كتابصاحب Civilization،هذهطرحمنأولهو

الاعتقادإلىتطورومنها،للدينصورةاقدمهىالأرواحعبادةإنقالحيث،النظرية

إنهعنه،قالوالذىبالتوحيد؟وانتهاء،متعددةآلهةعبادةإلىثم،الشريرةالأرواحفي

skyالسطء)4(11"إلهيشبه،عظيمإلهفيالاعتقاديعئكان godوقد.الوثنيينعند

Aسبنسرهربرتالإنجليزىالفيلسوفتابعه 2 )0 Herbert Spencerفي91(-30ا

كانوإن'PrinciplesلمهSociology"الاجتماععلمامبادئ1كتابهفيوذلك،نظريته

.()الموتىأرواحأوالأسلافأرواحبعبادةمالقد

الذىالاجتماعىالنقدهذااهمهامن،انتقاداتعدةأيضاالنظريةلهذهوحهوقد

أساسهفييعتمدالذ!ط،الحيوىالمذهبهذ!صحلوإنهقالحيث؟دوركايملهاوجهه

مجردذاتهالطالدينيةالتصررأتلكانت،الدينلنشأةتفسيرهفي،الأحلامعلى

منوليعى.موضوعيأساسعلىقائمةغيرتصوراتبذلكتكونلأنها؟هلوسات

.031ص:بقالا(1)

بدأليسفابالروحالمقصودلأنالجوكلط"،المذ!11باسمالمدهبحذاتشةعلىدرازالثيئيعترض)2(

المقصودبل.حذدـاتسيةترحيكما،والحركةوالتنفى،النحو،وظائفعليهاتقومالئالقوةأوالحبرايخة3الحيا

العاقلة.الجاةبدأوبالجسلةوالضكل،،والعاطفةانمظمة،والارادةالتفككل،حياةمدأهرذلك،منأحمىنرعهر

.134صا:االأديانتاريخلدراتممهدد"امحرث:الدين:انظر

جمعالأرواح،11منماحرذوحوا"(رواحة+:إلىالمصطلحهذا01الفل!فةلمصطل!تالاملالمعحم11ترحم)3(

لتلكوالأرواحصررته،بهوتقرمأمرديدبرروحاالكاننات(نراعستكاننلكللانالاعمادوحىروح،

.47ص:الفلسفةلمصطلحاتالاملالمعجمالحفئ:د.."التامةلالطائعوتصىللالفاظ،كالممانالكاثنات

الأولالمبحث!الثر،جاددأصلإنهارمترونجكارينقالتالدىالرثئ،الطء"إله11عنالقرلفصنا)4(

الثالما.الفصلمن

15.5(5"26/Britannicaht15(:).de11 The Study and Classification ofReligions)
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إلالي!ستألانسانية،تاريخفيبارزامكانااحتلتالىالدينيةالعقائدأنالمعقول

الزمنمعوخلودهالدينبقاءكيفيةعندوركامتساءلكما)1(.الأوهاممننسيجا

عنيعبرأنهإلىيرجعالدينبقاءفيفالسبب؟البشريةذكأءتقدممنالركمعلى

وهم)2(.مجردولي!،خفيةحقيقة

شنسر:هربرتنظرية

عبادةفيكانتالديننشأةبأنقولهفيتيلور،نظريةعنسبنسرنظريةتختلف

بصددعليهاالعثوريمكنفكرةأولإنبقولهالفرضهذافسروقد.الأسلافأرواح

عبادهنشأت.الموتىأرواحبوجودالقائلةالفكرةهي،للعادةالخارقةالكائنات

إليها،القرابينبتقدىمالأروأحهذهإلىفيهايعضرعونلطقوسالبدائيينبإقامةالأصلاف

الحيوأن،وعادة،الأصنامعادةنشأت،العبادةهذهومنها.للاتصالمحاولةفي

فيالناسأنلهذأ،سبنسرتفسيروكان.(T)الطبيعةعبادةوأخيرا،النباتوعبادة

فردكلعلىنجومأو،نباتاتأوحيوأنات،أسماءيطلقواأنأعتادواالبدائيةالمجتمعات

وانتقل،عليهماللفظاطلقمنبشخصياتالأشياءهذهأحماءفاختلطت.مولدهإبان

الأحماء،بتلكالمسماةالأشياءإلىالأحماء،تلكأصحابمن،الأجيالبمعاقبالتقديس

هوالطبيعةعبادةلشأهقالكماالحقيقىفالسببإغ.والشجر،والحجر،كالنجوم

)4(.المجازيةالألفاظتفسير

عبادةوبينالجنازةطقوسبينخلطتأفاهو،النظريةلهذهوجهنقدكبركان

عبادةأنافمرضنالوإنهفقال؟أوجهعدةمننقدادوركايملهاوجهكما(.)الأسلاف

البداثيةالمجتمعاتفينلحظهاأنيبغىكانالدبائية،الأديانأولىهىالأسلاف

خاليةالواقعفيولكنهاالبداثى،للمجتمعصورةأقدمهىوالئ،الاستراليةكألمجتمعات

7ء.56-صوالمولهة:التطرركةالنظريات:الد!لاة)1(

.2Yrصالديئ:الاخماععلممبادى)2(

21صالد!ط:الاحتماععلمبادئ)3( 9 - 'r؟Aوالمرلهةايطرريةالنظريات:الدينثاؤ:rA- 1r.

.041صاا:الأديانتمتارلدراصةممهدزابحرث1الد!ت؟،04ص:والمولهةالتطوريةالنظريات:الدينلاة()4

.912الديئ:الاخصاععلمبادى)5(
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الأممفيإلاالحقيقيةصورقاتأخذلمالعبادةهذهأنكما.العبادةلهذهأثراىمن

)1(.واللاتينيةاليونانيةوالمدنومصر،،كالصينتحضرأالأكثر

الطوطمي:المذهبأوالاتجماعيالمذهبد.

85دوركايمإميلالافرنسىالاجتماعلمعايرى )A Emile Durkheimأ-

179)1cرجهأنفبعد.اجتماعيما"أسبتابوليدالتدينأن،المذهبهذأصاحب

للطبيعةولاللإنسانيكنلمإذاإنهقال،والطبيعيالحيويللمذهبيناللاذعنقده

حقيقةالطبيعىالعالموعنالإنسانعنخارجايوجدأنبدفلا،مقدسعنصربذأتهما

مذهبوجودمنبدلاأي،الموضوعيةوقيمتهحقيقتهالإنسانمنهايستمد،أخرى

الىالعقيدةهذه.للعبادةالأخرىالصورتتشعبمنها،أوليةعقيدةعنيتكلمأخر

المذهب11الأجناسعلماءعليهاأطلقماهيبعد،فيماالدينيةالأفكارمنهاانبثقت

الأمم،نظرهفيوهىالبدأئية،القبائلعلىدراساتهبإجراءدوركايمقاما)2(.الطوطمىا

بينالمشتركاللقبوحدةهوالعثاثرهذهتواموالعشاثر.القباثلنظامعلىتقومالى

وأجادى،عنصراسممنأو،نباتأو،حيواناسممنالغالبفيويشتقأفرادها،

وأحيوية؟الاسمهذا.ممسمىقديمةصلةلهاأنالعشيرةتعتقد.الكواكبمنكوكب

كماوراياقا.وأسلحتهاوأدواتها،مساكنها،علىصورتهوترسمتعظمهولذا،روحية

انظام1باسميعرفالنظامهذأ.أجسادهمعلىيطبعونهوثهامنهيتخذونأفرادهاكان

والأثيوبية،)المصرية،القديمةالشعوبفيمعروفوهو،الأسرياللقبأو"الطوطم

واليونأنية()3(.،والعربية

؟الاطلاقعلىعبادةأقدمهىالطوطميةالديانةهذهأنعلىنظريتهدوركايمبئ

العضيرةأفراد"عبادةإنهاقالوالى،الاستراليةالطوطميةبالديانةيعرفماخاصة

الديانةهذهأنفيتصورهوضحثملهم".بعيداجدايعدونهالذىالحيوأنأوللنات

هذهلأن،الطوطمإليهيرمزالذيالنباتأوللحيوانعبادةحقيقهافيليست

.05-94ص:والمؤلهةالتطوريةالظر!ات:ثأدـالد+1()

.19ص:الالةط)2(

.061-581ص:ااالأديانتاريخلدراسةممهدداصبرث1:الدبت)3(

61

http://kotob.has.it



خلالمنتنفذأنهوبالعبادةفالمقصود.للعشيرةوشاراترموزاإلاليستالكاثنأت

كانإذايتساءلثملها.مقراالرموزهذهتعدالىالشخصيةغيرالقوةإلىالرموزهذه

والمجتمعالمعبوديكونأنيمكنألاوحد،أنفيللمجتمعوشعاراغيبيةقوةالطوطم

،محددةشخصةفيتجسدتوقدنفحسهاالعشيرةإلا11الطوطميكونوألاواحذا؟شيثا

ح!بفالدينا؟االمحسوسةالحيوانيةأوالنباتيةالأنواعبعضهيئةعلىللخيالوبدت

عامةظاهرةعنيعبرأيألاجتماعي،الوجودوهوحقيقيشىءعنيعبر،المنطقهذا

)1(.الحضاراتاختلافمعالدينبقاءسببوهو،مشمرة

نأمنالركمفعلى؟النظريةبهذهقولهدطالنقدمنيسلملمدوركامولكن

يفترضالأخيرإنقالحيث"،الحيوىالمذهب11إلىلاذعانقداوجهنفصهدوركام

ينشغليكنلمالبدائىأنمنالرغمعلى،الانسانيةفجرفيالنفس"11فيفلسفةقيام

تكلمحينالخطأنضارتكبدوركايمف!ن،الميتافيزيقيةالمسائلبتلكالاطلاقعلى

كماالوجود)2(.فيمذهبانفسهاالطوطمةاعتبركما،للكونكفلسفةالطوطميةعن

البدائيةالدياناتبينخلطالذى،دوركايملنظريةنقدهقاسممحمودد.وجه

الزمن،.ممرورفيتؤثراجتماعيةبعناصربالفعليمتزجفالدينها)3(.الموحىرالديانات

هولي!الواقعفيفالمجتمعا؟االمجتمعوليد11الدينبأنالقولعنيختلفهذاأنإلا

)4(.الدينيخلقالذى

السابق،الناقدعنيختلفاهام"،1اخرنقدالاجتماعيةدوركاملنظريةوجهوقد

فيالنظريةهذهفشل()اللاهوتعلماءأحدانتقدفقد.طرحهفيجديدايعدوربما

فيالأنجياءدررإلىيتطرقلمدوركاملأن"،النبويةللعقليةالأخلاليالابداع11تفسير

نفسههو"،الأخلاقيةالنظريةحذهاصاحب1،فالنسللمخمع.الآخلاقيةالقيمتغيير

.v-62222ص:الد!الاخصاععلمبادى())

الفريينالعلماءنقدلتفاصل171-ا64صوانظر:.166ص:والمرلهةالظوريةالظر!ات4ت:الدلأة)2(

دوركام.لفرية

227.صا،هامثىالدلهى:الاحتماععلممبادى)3(

المقدمة.نضرمن2صأ!ماوانظرالجرحم،مقدمة،4صالابق:4()

c\(819.فارمرهربرتالا-!"01والض!،البريطاناللاهرقيهوالنمدهداصاحب)5( -)A29) Farmer .HH

1هكالاوردرـفيوالدي 9 t )Y Towards Belief inGod).
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ممارساتمنالمجتمععهدهعماتختلف،جديدةأخلاقيةلقيمتجمعهيدعومجدد،

للبىيتأتىأينفمن.المعهودةالمجتمعقيمفيحقيقىلانقلابتؤديوقدبل،أخلاقية

سلطةبضفالأخلاقيللإلزامآ!حرمصدريوجدلمإذا،الجديدةالقيمهذهيأقيأن

لاالئ"المنغلقةألمجتمعات11تناسبقد،دوركايمبهأأتىالىالنظريةفهذه3ألمجتمع

التاريخ،مدىعلىشهدناهالذيالأخلاقىالطورتفسرأنيمكنلاولكنهاتتغير،

طريقعنكبراأخلاقياتحولاوشهدتالأنبياء،عاصرتالئالمجمعاتفيخاصة

الأنبياء)1(.تعاليم

ترتبطلاوالئالأفراد،فيالضميرقوةتفسيرفيفشلتدوركايمنظريةإنقيلكما

الحالموكما،المجتمعقيمالفرديخالفأنيمكنحيث،الجمعيبالضميربالضرورة

ترجعالضمير"اقوة1أنيعتقدالحالةهذهفيالفردلأن،والمصلحينالأنبياءمنكثنرمع

علىوهوذلكيفعلفهو،وثوابتهالمجتمعقيميعارضحينفالىإلهى"."مصدرإلى

المجتمع"11هوالالهكانإذاذلكيمكنهفكيف؟رسالتهفيالإلهىللدعمتلقيهمنيقين

دوركاع)2(!قالكمانفسه

المؤفةابظرياتاكلمأ:القحم

البداثي:ايوحيدنظريةأ.

Andrew)3(لانجأندرونشر Langالديناصناعة1كتابه"ReligionملTheMaking f،

عنهاتثمجتوالئالوحود،فيديانةأقدمإنهأقال؟بديانةفيهوبشر،8918عامفي

gا)4(السطءاإد11ديانةوهى،لمالعادياناتكل d5كل.kفكرةعلىنظريتهلانجبئ

وكان.العالمخلقواآلههبوجودالايمانإلىالانسانلينتهىتكفيإنهاوقألالسببية"،11

,Religion:NJ: Prentice- Hall, Series of Foundations of Philosophy1)لمه؟ Hick, John,Philosophy)

.33,6391.p

.d2(أول(

-)1291البركطافيرخjوالمالأنثروبولرحياعالمهر)3( I 84 .)tوالفلولكلرركةالشعيةبافقافةباخصامهعرف

البدائية.ال!نلخاصةللثعوب،

التطررية،لظرتهاعرضهافيأرمترونجحعليهااعتحدتالئالأصاسية،الفروضمنالسصاء"إله11نظريةتعد)4(

هوالاسلامقبلتمبددـقريقكانتالذىالإلهأدافترضتوقدالرئية"."مصطلحاقامنالمصطلحهذايعدكما

البدائة.صورقافيالشعربكلتعبددكانتالذىالماء"،"إله
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صانعأو،أبأو،رببوجودتؤصتوالبدائيةالقديمهالشعوبجميعأنذلكعلىدليله

نقيابدأقال،كمااسديني،افألعنصرالأساطير.معجنبإكجنبايوجدالأشياءلجميع

اصفة)1(.العاهذهعلىلتقضىالأصاطيرجاءتثمالبعثرية،في

تتوفرتالئالاكتشافاتعلىالدائي**التوحيدعننظريتهفيلانجاستند

فيالهنودقبائلشبعضوأفريقيا،أستراليا،فيالبدأئيةالقبالللدىالأحمى"الموجود11

كانتكما،قاطعةيقينيةنتائجإلىيصللملنظريتهلانجطرحأنإلا.الشماليةأمريكا

الغربيينالعلماءبعضا!حئ،متكاملةغيرعقاثدهاعنتحدثالئبالقبائلمعرفته

ذلك،رغم.الوقتذلكفيبهاالمأخوذالأساسيةالعلميةللقواعدمخالفةآراءهاناعتبر

مناقض.ممذهبيأتيوا!الحيوكط"،المذهب11علىلقضىأنبطرحهلانجاستطاعفقد

الألماني،القسطرحأنإلىالجد،مأخذآراؤهتؤخذلمولكنالتطور،لفكرهتمأما

A'1ئهيت""فيلهلمالألثروبرلوجيالم-, )A Wilhelm Schmidtنظريته()549-ا

21)(لمهGod"الالهفكرة"أصلكتابهفي،المؤلهة 319 ( The Origin of theIdea).

كيت)3(:يخلهلمنظريةب.

ماأؤمحددا،تاريخيامنهجاأتبعلأنه،البدائيالتوحيدلنظريةممئلخيركيتيعد

الأدلةمنالعديدخلالمنثهيتحاول.الأجناسعلمفىالتاريخيبالمنهجعرف

وذلك،ألانسانعبادةأصلهوكانالبدائى"التوحيد11أنيثبتأنقدمهاالىالتاريخية

والئ،التاريخيةالأدلةكلعددأكيتطرح)4(.الآلهةمنعددلعبادةيتوجهأنقبل

نإوقالبينها،فيماالصلةوالمنقطعةالبداثية،القبائلمنعدددراسةعلىقامت

.922صالد-!:الاحتحاععلممبادى1()

وأإلا،الفربالقرنوطرحتثهت،نظريةأدرغم.ا83صوالمرلهة:التطرريةالنظر!اتالدءت:لا")2(

الفكرتين.لابهلانجنظريةلعدأدرحتها

بكلامهاضهدتأرمترشنجلأدالثا!،الفصلمنا،ولالممحثلطبالمصيلثهتتالهماتناولت)3(

نايهتماأرإلا،الآلةاتعددساطير9ا1إلىاترحيدمزالريةاتقالفيالتطررية،نظريتهاعلىللاصتدلال

مرضعه.ليوضحتكماالعلمرولشالأدبىالطرحتفرهاعلىوعلبدقيقا،ي!لمنظريته

.31914.,Growth of Religion, London: Methuen& Co.!ا(dtL)t Wilhelm Schmidt. TheOrigin)

.ءه265-262.

.http://www.البدائيالترجدصتيهتفيلهلمنظرية britannica.com/ eb/ /38218-elcitra monotheism
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البشر.حيادوحكم،العالمخلقالذيحوساميا"،إك!ا11إلاالبدايةفيتعرفلمالبثرية

فيالأحلعوكانالبداثىالتوحيدهذاأنكحوثهيتإليهتوصلمااكحمف!طن

ا)1(.العقلىياالطور11نهايةفيياتلموالبشر،معتقدات

ظهروأنهبدلاالوحيدكذأإنوقيلالشديد،بالنقدأيضاالنظريةمذهووجهت

البدائيةالقباثلححذهتأثرعنناتجةالفكرةإنبعضهموقالبلتطورا،أكرمجتمعاتفي

لدىيوجدالمبدأهذأأنباعتبأرالأخير،الفرضكعذاثهيىالقسياقبللمو.بالمسيحية

يستطعنمبأنهأتهمثهيتولبر)2(.للمسيحيةأثرمهايوجدلا،كثيرةبدائيةشعوب

من)العرقية(،ألاثنولوجيةالقضاياإلىن!!وأنه،المسيحية،الدينيةعقيدتهمنالتخلص

عليهاأعتمدالى!الوثاأنإلىذمبالباحثينمنعدداأنكما.العقيدةتلكخلال

)3(.حقيقيةقيمةذاتليستثهت،

وقالوا،المعاصرينالأنثروبولوجياعلماءمناستحسانايلقلمكيتفرضأنكما

نأكيفلتفسيربةالنف!أهذهقبولويصعب"،فعالاعر1إلهاكانالسماء""إلهإن

التوحيدوأناموحدة"،1بالفعلكانتالأحمى"،الاله11تعبدكانتالىالاقباثلكذه

إليهذهبماالاتجماععلماءرفضكماالشرية)4(.للعبادةصورةأولحركان

عندالسماء(،إله)مثلالعظمىبالآلهةيوصفماأنعلىمنصبانقدهموكانثهيت،

إليهايتوجهلالذأالب!ثر،بأموركضتملاابعيدة"،1آلهةالواقعفيحى،البدائيةالاتباثل

قريبةامعبردأت"1إلىبالعبادةيتوجهونممذلك،منوبدلاما.بعبادةالناس

استخدأمألاجتماععلماءاقترحلذأوقرابينهم،صلواتهمموضعفيجعلونها)كالأوثان(،

ا)د(.التوحيداديانة11تعبيرمنبدلاالمعبود(،الوثن)أيالواحد"المعبودديانة11تعبير

262..andGrowth of Religion. p

ص::المزلممةاتصرريةالنقرياتالد+تةنأ-ألار:طميد.على:انظر:هذدـالدراصةثلماعا

171-017..andGrowth of Religion, pp

.228ص:والمولهةالتطرريةالظريات:الد+نشأة)3(

.51526/01ht15":).de "The Study and Classification ofReligions)
الاقانلأى،اضححداأرمترون!تتوفد.231232-صالديئ:الاخصاععلمبادئ)د(

البدانية،القانلعلىكخ!رلمفرضهاأزإلا.اثلأمرر!تمولاابيلىا"،1دانصايقىالأحمى

.احا-الفحا:انظر.الاصلامملقريرإلهأوالكدة"،ر!11علىأيفاالفرضر

65

)t TheOrigin)

21.22-دد

)Y TheOrigin)

(4Britannica)

الإلهححداباذ

حداصرحصبا

http://kotob.has.it



التأيفية":11أوالتركيية!11سودربلومنظرية.ج

Nathanولسودربلوم)1(ناثانصرح Soderbloأطلقوألى"،الدين"أصلعننظريته

فإنالنظريةلهذهتبعاالتأليية".11أوالتركيبية"11يةالنف!إاسمبأستيد"روجيه11عليثا

canimismالحيويالمذهبفكردأولا::وكىقوازية،مصادر،ثلاثةالألوهيةلف!-هـ-

بقوةمزود-أنهاعلىلاحية،ذأتهافيالأشياءايا،المادةابجأة1الايمان.ممعئول!-

الشخصية،غيرالقوةأوالمانا"11هوالثالط:المصدر.الحيويالمذحبقالكماروحية

هوالأخير:المصدرالتابو".11أيالأشياء،بعضتحريموبينبينهاسودربلومربطوقد

يكونأنيمكنلماموضعاليست،الآلهةحعذهإنقالسودربلومولكنا؟االخالقةالآلمهـة11

لذا؟القبيلةإلىيتجهثمالفرد،منيبدأبإلهالإيمانأنرأيهوكان11)2(.منفمةاديانة11

11.للفردالروحيةالحياة11منالمعتقدأت،أصلأيالبدأئية،الصوردراسةتبدأأنيجب

إنكارفيويغاليالمجمع"،11إلىالدينأصليردالذي،دوركايمرأىيعارضفرأيه

وأفكارهآراثهقبولعلىالمجتمعيقهركادميةأنهعلىفيصورهالفرد،شخصية

ومعتاقداته)3(.

العشرين:القرنفيالأدياندراسةمناهجتظورثايا:

يتبئالذىالمنهججانبإلى،الأديانلدراسهجديدةمناهجالقرنهذافيظهرت

علىأساسايعتمدوالذي"،الأنثروبولوجيالمنهج11اهمهأمنوكانا؟التطورايةان!إ1

خأصة؟الشعوبخصالصبدراسةالأنثروبولوجيةالدراساتتقوم.التاريخيالمنهج

بدأتبيها.الثمائعةوالأساطير،والطقوسوالتقاليد،العاداتحيثمنمنها،البداثية

الخارجية،المعتقدأت"و"صور"،الأديانامظاهر1إلىتتجهبالتاليالأديأندراسة

يعىماوهو،الأديانهذهو"مصادر""أصول"بالمتعلقةالدراسأتجانباوتنحت

وأجتماعية".ثقافية"كظاحرةالديندراسة

.0631عامنرللحانززعلىالحاصل(،3191-ا)11nالويدممطوالأسقفاللاهرتلمعاهرصدربلرم1()

ترسعوالئالتأليفية"،11أ:اتركية،النظرية3111ث"الد"أصللط!ردرللرمنظريةعلىلاتجدروجيهأطلق

الدعط:الاحتصاععلممبادى:انضالالإله!ا.الإيمانأصل11أولالآلهة"/الإيمانامصر1كالهفيعرضهافيصود:بلرم

232.ص

الابئط.)2(

قاسم.محصردالدكترر:المترجممقدمة2،صالابق:)3(
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Scienceم"الدين"علممثل؟الأدياندراسةفيجديدةمصطلحاتظهورومع o

cReligionالدينيةو"العلوم"cReligious sciencesالمؤسساتمنالعديدإنشاءبدأ

بعضاخذتكما"،الأديان"تاريخحولوالمؤلفاتالدوريةالمجلاتوإصدار،العلمية

186عامففيالعلماء.بينالتواصللتحقيقالعلميةالخطوات r،الكونجرس11إنشاءتم

cIntemationalااالأديانلتاريخالعالمى Congress of History of Religionsفيهليلتقي

عام،الهيئةلهذهالسابعالدرليالمؤتمرانعقادوأثناء.سنواتأربعكلالأديانعلماء

أطلق،الأديانتاريخلدراسةأخرى01اعالمية1هيئةتاسيسعنالإعلانتم059،1

ولهأ،،+س!،ول)4ولاع!4433+هأهم43س!ط"الأديانتاريخلدراسةالدوليةالهيئة11أسمعليها

History of Religions،المختلفة.للأديانوالاجتماعيةالتاريخيةبألدراساتوتعئ

الروح11وتعئ*ءييكا*،عنوانها:الهيئةهذهتصدرهاالئالدوريةأنللنظرواللافت

يشعرالىاالمقدسةالقوة11أوnuminouيمصطلحاشتقومنها،باللاتينية"المقدسة

"فكرةكابهفيأوتو،رردلفنحتهالذىاللفظوهو،والرهبةبالخشوعحيالهاالإنسان

يوحيوهذا)1(.الدينلمالحيةتفسرهافيأرمسترونجعليهارتكزتوالذى"،المقدس

اشبدلتبلالشرية،المعتقداتعنالمعبرةالكلمةهىتعدلمالاله"11كلمةبأن

دراسةتستوعبأنأحلمنوذلكالمقدس"،11أوالفامضةاالقوة11مثل.ممصطلحات

السماوية.الأديانحئأوالوضية،أومنهاالبدائيةسواء،المعتقداتكلالأديان

من"،الدينيةو"العقائدالوحى"،11سلطةمنتحررهمالعلماء،زعممنالرغموعلى

الفلسفات11سلطةمنيتحرررألمف!نهما؟موضوعيةابصورة1الأدياندراسةأجل

الدراساتأغلبصبغتوالىا،التطوريةداروين11لنظريةالأكبرالأثروبقي"،البشرية

بدراسةيتعلقيخما،طرحتالئالآراءأهميلىوفيما)2(.العشرينالقرنفيالانسانية

:القرنهذافيالأديأن

تعرضوقدكندا.في010،2الفرين،مرممرهاعقدوتم،أعوامحمةكلدوليامرممراالهيئةهذهتعقد1()

.iahr:الهيئةسوقع.افانالفصلفيبالمميللهذدـالغضيةالجث dklialv. hcml!سح.http:ii

(2 Haydon,.A Eustace, Twenty Five Years of History of Reli! ons,-17.pp,18 The Journalof)
,Religion.17.وو Vol..6 No.1 (Jan.,)2691. pp
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التاريخي:الأنثروبولوجيللمنهجوفقاالأدياندراسة.ا

إكتشافهاتمالىوالآثار،الحفائردراسةعلى،أساسيبشكلالدراساتهذهتعتمد

علىالعلماءإهتمامفانصبقبل.منمعروفةتكنلموالئ،الانسانيةالحضاراتلأقدم

القبائلطقوسدراسةجانبإلى،الأولىالعصوررحفريات،الجداريةالرسومدراسة

مناطقوبضعوأسترإليا،أفريقيا،منمناطقفيتوجدتزاللاالئوأساطيرهاالبدائية

يهتمكانالبداثيالانسانأنالبداثية،الأدياندراسةأظهرتوقدالجنربية.أمريكا

ويرىالأبدى.والخلردالموتوفكرة،والخصوبة،الطعام؟رئيسيةبصفةأشياءبثلاتة

عنالانسانبحثإلىإشارةهى،والجنازاتالموتىدفنبشعائرالاهتمامأنالعلماء

الإنسانهذافكان.المثالسبيلعلىالفرعونيةالحضارةفيكما،الموتبعدالخلود

يتواصلالمباشر،محيطهمنأبعدأخرىقوىإلىالدعاء،أوبالتضرعيتوجهالبدائي

تريدهلمامماثلةأنهايعتقدالبداثيكان،طقوسممارسةأوالسحر،طريقعنمعها

)1(.القوىهذفيأو،الآلهة

:الأمالافةعبادة*

كانت،الأرضوجهعلىعبأدةأقدمأنإلىالأنثروبولوجياعلماءبعضذهب.

آخرتوجهظهرولكنالأحمى".الاله11اسمأيضاعليهأطلقالذممطالسماء"،إله11عبادة

لإلهالحقيقةفيتكنلمالبدائيةللقباثلالأصلةالعبادةأنإلىذهب،العشرينالقرنفي

cmother"الأمالا!ة11إلىتوجهتالإنسانعرفهاعبأدةأقدمأنبلالسماء، goddess

فيالحفرياتأعمالتوسعمعالذكورممط)2(.السصاء"،"إلهوليى"أنثىإلهة11إلىأى

عنجديدةأدلةعنبحثاالأنثروبولوجيا،علماءاهتمامأثارتوالئ،العشرينالقرن

لم،العامنمتفرقةأماكنفيصغيرتمثالعلىالعثورتمالبدائى،الانسانمعتقدأت

الفينوسيةاثيلالتط11تسميتهعلىالآثارعلماءواصطلح،مختلفةلعصوروينتمي

كانتالإلهة"1تجسيدهوالصغيرالتمالهذاإنالعلماءبعضقال.

,ComparativeRel."on: New York: Charles ScribnerملBrandon.S .G .F (ed0,) A Dictionary f)((

536-535,0550791,

515.26/,"T)Britannicaht15(:).de "The Study and Classification ofReligions)
.23232-1صالديئ:الاحتصاععلمبادى:وانظر
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)1(.السحيقةالعصورفيتعبد

وتطورها؟الأديانتاريخعننظريتهافي"الأمالإلهة11فكرهأرمسترونجتبنتوقد

ومنها،الأمالالهةعبادةإلىالسماء"،"إلهعبادةمنتحولتالبشريةإنفيهاتقولوالى

.ممراحلأيضامرتوالىالتوحيد،مرحلةإلىثم،الأوثانوعبادةالأصاطيرمرحلةإلى

رأيها)2(.في"تطور"،

*:الأديان"دراسةلمناهجعامةنظريةوضعمحاولة2.

لمنهجعامةنظريةوضححولالعشرينالقرنمنالأولافعففيالعلماءاختلف

الأقوال،إليهذهبواماأهممنولكنشئ؟مذاهبذلكفيوذهبوا"،الأدياندراسة11

يجبوأنهبشريا،وهما"11كونهيعدولاالدينأنإلىذهب:الأولالقول:الآتية

دراسته.ممعئ"،الأثريةالحفريأت11أوالأنثروبولوجيا"11علمفروعمنفرعمجردإعتباره

الحفرياتخلالمنالقديمه،البداثيةالمعتقداتعليهكانتماتصفتاريخيةدراسة

وأ"،النفساعلم1فروعمنفرعالديناعتباريمكنإنهأيضاوميل.الحديثةالأثرية

عالممنهمالعلماء،منعددإليهذهبالأخيرالرأممماوهذا"،الاجتماع"علم

854)فريزرحيمسالاسكتلندىالأنثروبولوجيا Frazer-النفسوعألم4191(ا

الدينأنإلىذهبالافي:القول9391()3(0ا-)856فرويدسيجموندالنمساو!

ا؟الرادي!لم!االاقماء11عليهأطلقماوهوزاثفا،أوحقيقيا،كونهزاويةمنإليهينظر

وعقيدة،الصحيحةفقطهىعقيدتهأنيرىدين،أو،عقيدةصاحبكلأن.ممعئ

العصمرين.القرنمنالثافيالنصففيأوسعبصورةالقولهذاتبلوروقدزاثفة.غيره

زيفها،أوبصحتهاالقولدونمحأيدا،وصفاالأديانوصفإلىذهب:الثالثالقول

1)+فل! Bouquet,.A,.C Comparative Religion: A Short Outline: 3rd and rev. ,.de Middlesex:Pen)

47-46..Books,,0591 pp

.الثانالفصاط:انظ(2)

تحيلإلىأيفاتطرقتوالئالفسي،التحللمدارسمنالعدكدالعثرفىالقرنمنالثانالضففيظهر)3(

ولا،بثرىوهثم4-الدإذقالالدىلفرويد،النفسيالتحليلنظريةهذدـالظريات؟أدرزمنكانالتد!ن.ظاهر-

ئققد:لذااللاضعرر،لىداخليأوذاقيالدينمبعأذفكر-إلىاتجهثم!ضج.أنقبلفهيتحررأنللإنساذلد

النفيةاتالم!إلىnuminous"المفارقا!المقدرعنأوترنظر!ةلتكماللإلحاد.اتجاههبدايةكانهذاأن

EncyclopaediaلاطأهولReligion::68425:انظر،للدين Britannica: Philosop
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)1(.الأنثروبولوجيةالنظروجهةيمثلوهولها؟حقيقىنقدأيتوجيهودون

Radical*الراديكالية*الإقصائةفكرةرفض3. Exclusivism:

الحمقة:باحتكارالقولرفض*

11الاقصائة11قضية،الغربىالفكرفيللأديانالنظرةعلىالآنتسيطرالىالقضايامن

،العذابمنالمنقذ"11وحدههوأنه،بعينهدينيدعيأن.ممعئ؟الدينفيأ!لمرلمءكط7ا+يأ

ا)2(العالميةا11الديانةفكرةمقابلفيوذلك،الحقيقةتحتكربعينهاديانةانأو

cUniversalismستنعمالبشريةكلوأن،صحيحةالأديانكلأنأصحابهايزعموالئ

فكرةهى،الخلاصفكرةأنمنالركموعلىمعتقدها.كانأيا،الجنةفياللةبرحمة

الفكر11نظروجهةمن،الأديانجميععلىتعممأصبحتأنهاإلا،الأصلفيمسيحية

مناصلب"1ا!عيسىبأنالايمانفيينحصرالخلاصأنترىفألمسيحية".الغربي

الفكرةمذهعلىيشتملأيضاالإسلام"11إنيقولونلذا.البشريةخلاصاجل

كنى!وبمحمدابالدة"،1يؤمنمنإلاالجنهيدخللنأنهيرىحيثا؟الإقصائيةا11

نأترىوالئ،كالبوذيةالمؤلهةغرالدياناتعلىأيضاالأمرهذاوينسحببل.مرسل

منإلاإليهاالوصوليمكنلاوالىالرفتاثا"،11يحققأنيستطيعلمنفقطهوالخلاص

ولأن.معتقدهمحعسببوذاأتباععلىيقتصرفالخلاصبعينها)3(،ممارساتخلال

392..ComparativeReligion: A Short Outline: p)%(

العظصىالأديانكل"بحققة"أؤمنإن11:تولحيث"الأديان"عالميةفكرةحرلشهرةعباردغاندىللحهاتما)2(

كصا.الأديانمذدلممأوحىالذيرتالاسلكلضروريةكانترأكاالذ،عندمنحميهابأكاأرمنإن.لمالعافي

أكاسنجدأصحاكا،نظروحهةكلت،المختلفةالمققداتلهذهالمقد!ةالكبنقرأأنب!مكاتاكانإذابأنهأ:ص

باطل.ما-ساد-ق،كلمةهذدـهيأنتصررىوفيبعضا".بعضهاتدعمكانتجميعهاوأنواحدة"11جميعا

نظروجهة11منالمقدسةالكتهذدترأناإذاولكنالأدكان؟بينالتسامحثقافةتنثرأنيد}غاندىأنفالطاهر

وحهةتختلففقدتاقض.منفيهاحاءماعلى(عقبأنحقيمنليسأنهيعئفهذايقرل،كصاأصحاكا*،

والمثكلة.الخرافاتتثركانتوإلىهى،كماأتجلها(نيجبف!نئ،رأيهحسبولكنأصحاكا،رؤيةمعنظرى

منالعلصافي،الفكرأنصاربعضمحاولةفيتكمنالحقيقةالمثكلةيل،هىكصا،الدياناتهن!قبولفيليست

علىأحدايجبرلاالاصلامأنمنالركمعلىالآخر،!بللالأنهالمتشددالدكنهوالإصلامبأنالايحاءالمسلصين،

انظر:.دهيومنالذىالمعتقداختارحريةإنانلكلويتركبل،اعتناقه

/4wikiتالدعالمية Universalism/!ل.ne//:ptth wikipedia. or

,Maiden!ص..agzebski، .L Trinkaus, Philosophy of Religion: an historical introduction: 1st!3(ه(

591-491..kwellPub.,,7002 pp!ع!ا:MA
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قامأنهيعئفهذامسيحيا،رلدمنأنيرونفهم،الأرواحبتناسختؤمنالبوذية

بوذيأ)1(.يولدلملذا،السابقةحياتهفيمامعصيةبارتكاب

:الأديانبعضمعقداتلتطورأمثلة

الذكطالواحد"المعتقد11أوالوإحد"،الدين11فكرةالمعاصرالغربالفكريرفض

لهاينظرالفكردفهذه.البشريةلخلاصيؤدىوحدهأنهأو،للحقيقةأحتكارهايدعي"1

احاقيقةأخكارادعاءتعىوأنها،الأخرىوالمعتقداتللأديانإقصاثية"11اكعاعلى

سبيلوحدهاوأنهاالصحيحة"،11فقطهىبعينهاديانةعقائدبأنيوحيمما؟الدينية

نأ.ممعئا؟البشرممطاالفكر"تطوربضرورةالاعتقادإلىالفكرهذاويستند".ا!الخلاص

كماأوتاريخها،عبروتطورتغير.ممراحلممرأنبدلابل،ثابتةغيرالدينيةالعقالد

")2(.مهملةوأصبحتتركتإلاووتتطورتتغيرالأديانكلإن11:أرمسترونجقالت

تطوشهوهل،الفروعأوالأصولفيتطورهوهلالتطور؟هذانوعتبينلمأنهاإلا

3...إغالعباداتفيأوالعقائدفي

قدما)3(،مرحلةفيبعينهاأشياءتحريمأن،الأديانفيالتطوريةالنظرةهذهأمثلةمن

(161)أ5:4..591

84.(2.A History of God:)p
عد(القيامةلميد)الاقي!العطيمالصيامتردأثاء)فقط(،الجصعة"أيامااللحرم،أكلتحرم،لذلكمثال)3(

فر:قد.القيامةعيدقبل!وما،أربعيزلمددروحفيهماكلاكلمحرم،السابقفيكانوقدالكاثرلك،نفةصإ

الئال!راتصعدهافقدلذاتاولا،فيكبرذقعةالانساذتعطىأطعصةإمابقرلهالتحرمصب!الاكرمحيتوما

أثاء!:فيهماكلمملخرممنالآنتحررتالكاثوليكيماالبهسةولكنالميام.أثناءعنهاالامتاعيخب

-هحتكحا،العظيمالصامفتردصتفقظالجصعةأياماللحرم،كلعنبالاقناعلأتباعهاوحمحتالعطم،مالمب

بإي!ضرونفإهم،الحديثةالبروتانتيةأتباعأماالميام.فتر-لطالأطعمةمنوكرها،الألبانمنتجاتشناوللم

لعضلدأوددبأتتهم.يختاسشنةنه،!طعامأىثربأواكلعنيمتنعونماكالبافهماحيارى.أمرأنهعلى

لمذاتهاالحياأنمنالركمعلىالأطعصة،!تعنهيمتنعواأذكر!دونمااخيارفيالبروتانتتقليدفيالكاثرلك

المجيرنأماالآحرد.فيللعقابالمتوحبةالذنوب!ا!امنالصيامترككعدلاحيث،للكاثوليكبالنشةواجايعد

انظر:.الأولىصررتهفيالصيامعلىحركصينيزالونفلارذثرك!ر،ا19

.http://en-8والكاثرلكالبروتستانتعدالعظيمالصام wikipedia. org/ wiki/ Lent#cite_note

لأهاالميح!-،قيمن،اليهوديةشرائعمنبكرالتبدتركعنأمئلةعددالأولالفصلفيدكرتهـقد

.الأولألفصلانظرضنرددـ.البالاقالكماحرفيا،توجذأنمجبولا،الرمزيةالأمورصالآنأصحت

71

http://kotob.has.it



ذاتهاالمسيحيةوالديانةبل)1(.الدينتطورمننوعابذلكفيكونألاريخ،عبريتغير

العقائد.ممجموعيأخذهل.عقائدهيأخذأينمنالمسيحىيتحيرحئدروبها،تتشعب

حل3إغ،الأرثوذكسيةأمالكاثوليكيةيختار،كيسةوأكط؟الأولىالكناشأمرتهاالى

يأخذهل؟المسيحيةعلىيقتصرأموالمسيحيه،اليهوديةالكتبفيجاءمابكليأخذ

الواقع3اللاهوتيونقالهماذلكإلىيضافهل؟الكنسيةالمجامعسجلاتفيجاء.ممأ

ذلك)2(.منأعقدالقضيةلأنالأسبة،هذهعلىمحددةإجابةأىيوجدلاأنه

:الأديانجميععلى+الخلاص*فكرةتعميم.4

*:المجهول+المس!حيفكرة

ماداثما،الخلاصفكرةأنعلىللتحايلذكية"11فكرةالعشرينالقرنفيظهرت

كارلالألمانياللاهوقيأطلقفقد.المسيحيةفيخاصةوبصفهبعنيها؟فئةعلىتقتحسر

Karlرألحنر Rahnerالمجهولالمسيحي11لقب"cAnonymous Christianرعلص!"

راهنرطرحا)3(.االمسيحيةغيربالأديانوعلاقتهاالمسيحية11بعنوانبحثفيالميحى"،

قريباللقبوهذاا)4(.االأديان"تنوعبضرورهالقائلللتحدممطمنهاستجابةاللقبهذا

إنناراهنركأرليقول(.هأ)تدينأنهاأرمسترونجتقولالىالحر"الموحد11فكرةمن

لأنبحاجةليعىفألانسان؟المسيحخلاصيناللن"المسيحياغر1بأنالموليمكننالا

المسيحىاهذاإن11قال:لذا.الخلاصلهذاأهلاليكونللمشحيةمعتنقايكون

وأالوئى،فهذا.المسيحرسالةمعبدأتالىالفترةفيعايقاوثنىاكلهو:ألمجنهولا،

،الايمانخلالمنالعيسويالحلاصمنحالةفيالحققةفييعيش،المجهولالمسيحى

تدورحياتهأنوالأكيدةالواضحةالمعرفةيمتلكلاحقيقةأنهرغم؟والحب،والأمل

ا)6(.اللبشريةعيسىمنحهالذممطالخلاصاامحورفيبالفعل

491.(1.Philosophy of Religion: an historical introduction:)P
)2(أول.4

0)9راخركارلثر)3( t1-ا 9 A)tالعلصية:المحلةفيالبحثحذاInvest " ationsاTheologicalمجرث(

التالية.الأعدادثطمناثةولابع،6691عامهالعددلاحرتية(،

591,.ion:an historical introduction: p4)؟لأ Philosophy ofRel)

[transcript.shtm5لوول //:httpل!pro(5كلأثم!لة!عا!ح! speakingoffaith. publicradio. org)

.Christianityand other religions: Selected Readings: rev(,كه.ck .J & Hebblethwaite ,B (e6)آ )H

691.591-.ed.,Oxford: Oneworld,,1002 .p;35 Zagzebski, Philosophy of Reli!on: P
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:دون،بالفعلمسيحيةحياةيدرممط"أندون11يعيعقراهنر،يقولكماالوثى،فهذا

شاحد،طريقعلىمقصوراليساللةإلىالوصولأنيعئوعذا،مسيحيأنهيعلنأن

11إخوائة11نظره4فكرتهأيدوامنحسب،بذلكيتبئفراهنر.طرقعدةلهبل

inclusivist!منألمجهه!ل"المسيح11هذايصبحأنيمكنهإنسانفكلإقمائة".11وليع

علماء-أحد،كلت"الخلاصانرر1يمغلافاللةالعقلى،رتأمله،الروحيةتجرقيخلال

لا)1(.أمالمححنورأنهالانسان

ألفةلأنالمشحى،غيربهينعمأنيمكنالحلاص"11هذاأنرامنر،رأىفي،الخلاصة

نأإلا.جهنمإلى"المسيحيين"غيريرسلأنيمكنلاالعباد،كليقذأن-سيدالذكط

مصرهينتهىالذممطالمسيحىفغير".المسيجخلالمنإلايتمأنيمكنالا1الخلاصهذا

مر؟الأهذايدركأندوناليسوعى"ابالخلاص1عليهأنعمقداللةوأنبدلا،الجنةإلى

ليسذاتهالمصطلحأذرغم"،المجهولالمسيحى11لمصطلحراحنراقتراحكانهناومن

حئتعم!،المقترحةعبارتهإنيقولراهنرأنرالغريبيقرل)2(.حسبماالأمثلهو

اخفةمنالتحررمنحالةفييعيضواأن،متعددةآلهةيعبدونومن،للملحدين

محراعيه،علىالباببذلكراهنرفتحوقد)3(.الخلاصينالواأنيمكنهمأى،الأولى

:حدهأالمححيحيةبأنفكرتهتوحىكما.الربملكوتفيوالوثيينالملاحدةليدخل

يعتنقه.الذممطالدينكانأيا،الانسانديانةهى

يافصحأنيريدلالمنالمخرجهىأصبحتقدالحر"،الموحد11عبارةأنويبدو*

منبالشهادت!ت"انطقت1الى،المثالسبيلعلىنور،مريماللبانيةفالسيدة.ديانتهعن

أفادياتغا:عنتسألحينردهايكون،قالتكما،الكعبةلزيارةتذهبأنأجل

ص!،اننىأحاديثمنمختلطةبأقوالتأتيأنبرأمجهافيتتعمدوحىحرة"."موحدة

ا--،منوكيرطالبوذلة،منأقوالمع!ه،علىوأقوالأ!لا،عيسىوأقوال

.d1(أول(

2)..،،لةأ Rev Norman Wong Cheon Sau: "Karl Rahner' s Concept of the "AnonymousChrist)

25.23-.vol.1.4 (pp.,)93-23,1002 pp؟.Church & Socie

27.(3.Ibid.,)p

73
http://kotob.has.it



والأفكار)1(.التعاليمنضاليتدعوالمعتقدأتكلإنلتقول

":المجهول"المشحيلفكرةالفاتيكانتبنى*

إلاا؟االمجهولالمسيحى11مصطلحتستخدملمالكاثوليكيةالكنيسةأنمنالرغمعلى

نوفمبرفيالصادربيانهفيا(vtا-i5)62للفاتيكانالثافيالكنسىالمجمعأن

الكنيسةموقفعنالبيانتحدثا)2(.را!را"كاركقألهلمامشاكاشيثاقأل6491،

،الخلاصمنيحرموالنبأنهمهؤلاءو"بعث!ر"،الأخرىالديأناتأئباعمنالكاثوليكية

منكلأيضاتتضمناالأبديالحلاصاخطةإناليانقال".بالخالقايؤمنون1لأنهم

ويعبدونب!براهيم،يؤمنونالذين3cMohamedan)3(المحمديونوأولهم11بالخالقيؤمنرن

نأ،البيانويضيفالآخر".اليومفيالبشريةسيحاكمرالذممط،الرحيمالواحداللةمعنا

كنششه؟عنولاعيسىإنجيلعنشيثايعرفونلاالذينلهولاءأيضاممكنالحلاص

إراداتهتحقيقجاهدينويحاولونأدثة،عنب!خلاصيبخونهمبل،منهملقصيرليس

فيرغبتهملذلكويدفعهم،معرفتهمددرعلى،أعمالمنبهيقومونهماخلالهن

)4(.ضمائرهمعليهمتمليهحسبصا،الخلاص

يخردخولحول:الأولى.جهتينمنراهنرلظريةنقداالعلماءبعضرجهوقد

فقدساقها.الئالمبرراتحولمقعاراهنريكنفلمالإلهى؟الخلاصفيالمسيحيين

الجهة.مرضعمنأكثرفي،الأخرىالمعتقداتفيالأوثانعبدةالمقدسالكتابأدان

ضصرهيتعإنسانأيأنافترضفقد،الإنسانفيالمعصيةلجانبيتعرضلمأنهالثأنية:

كمالهيحسبأنهإلاافاسذأ".1الضميرهذاكانلوحئ،الخلاصسينال،بإخلاص

فيالمسيحيينغيردخولإمكانية"11حولمم!صناجدلاطرحأنه،الباحثينأحدقال

11.الصحيالطعام11لفكر!دعمها!اروراء!تدعوهاتنثرنررمرمالد-أنبالذكرحدكر(1)

26.(2.Ibid.,)P
منكئرثلىذلكلىمثلهالمحمدين"،11لفظعيهمأطلقرالمسلمين"،11لفظالكنىالبيازيستخدملم)3(

وهذا!.الم!إلىتبالمسيجةأدكصا!د،محصدإلىيتبالاصلاملانليرحىالأواثل،المسشرمين

المارى.تفعلكصال!يهميؤلمرنولا،تعالىاللةببد:ذالم!لينلأد،مقبول:غرصحي!،غرإضاط

انظر:160فف!زالار:الفصلى:ا649عاممدرالذىللفايكانافاكالكىالمححعبيان)4(

-http://www. vatican. valarchive/ hi st_council /s ii_vatican_ council/ documents/vat

tsnoc_ii_64112191_لأاللفايكاذالثا!الكسىالمححعيان Iumen- gentium_en. ht
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(.Mالالهى)الخلاص

الب!ثرية:خلاصحولالبوذيةرؤية

ختلفولكن،البشريةالروحدواء"11هوالدينإنالحالمط)2(،لاما"الدالاممط11يقول

كل؟مختلفةبأدويةالناسيعأثرلذا.المختلفةوالحضاراتالمافاتبينالدوأءفعالية

نأفيجب،المختلفةللدياناتالميتافيزيقيةبالرؤيةيتعلقفيحاأما.وأحوالهبيثتهحصب

دونالدبت،أتباعيخص،داخلىشانأنهاعلىلهاننظروأن،يقولكما،نفترق

حقستأنهإلاا؟اللحقيقةالوحيدالسبيل11أنهعلىدينهإلىيظرمنافكل.غرهم

)3(.للخلاصأيضاتؤدىأنالأخرىالأديان

تؤدكطأنأيضايمكنهاالأخرىالأديانبأنيقرلاما"الدالاى11أنمنالرغموعلى

يمكنلاالخلاصإنليقولراهنر،طريقةعلىيعود،أنهإلا،بطريقتهكل،للخلاص

راحنر.فيهوقعالذكطالتناقضنفسفييقعوبذلك،االبوذيةمن"خلالإلاتحقيقه

الررفانا11ظريقعنإلايتمأنيمكنلاوالخلاصالعحررإنيقوللاما"افألدالاي1

عنإلاإليهاالوصوليمكنولا،البوذيةكتبفيإلاشروحهاتوحدلاوالى"،البوذية

استبدالوهو،البديليقترحفهولذاكبهم.فيالواردةالبوذيةالممارساتطريق

يكونأن،الأفضلمنأنهيرىفهرمنطومته(.)هيأخلاقيةبمنظومةالدعط"المعتقد11

)"(.معيندعط.ممعتقدمؤمنايكونأنمناخيرأ"،1الانسان

بالئةالإيمانوهىخصائصهأخصفيالدينمنالانفكاكإلىدعوةالواقعفي+وهذه

أصبحتمانفسههولاما"،الدالاى11يقولهوما.وبالوحىوبالرسلالواحد

93-38.(1.Rev Norman Wong Cheon Sau: Church& Society, vol.,1.4)p
Tenzinحياعتوتتركنالحالميوالزعيم.التبتفيللبوذونالروحيللزعيملقبهرلاماالدالاى)2( Gyastoولد(

عءوماما.الهندالمفىفيويعيثىفيلهذفىـالطائفةعرالرابعالزعيمهو3791(،عامتنميهوتم391هفي

11"ء*المأيلlennium:كتابهليحاءالحلاص، ، Ethics for theعامثرهوالدكيا!،التاليةللألفيةالأحلايةالمنظومة

علىتقحدفهى.ديخةأسىعلىوليى-أتباعه!رلكما-"عالمية*أصعلىالمنظرمةهدديقيموهو.9991

إنانلكلىالأزليةالسطددتحقيئعنبحثولكنالعقاي!،ايثريعأو،الديةالعقائدعلىوليس،والعقلالمنطق

Philosophyof.691مققددـ.كانأبا Religion: an historical introduction: P

)3(أول.4

)4(أول.4
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دعوة11عليهأطلقتالذىالمشروعوعو،مكثفةبصورةمؤخرا،إليهتدعوأرمسترونج

ألمحوري)1(.العصرسادتالئالذحعبية"القاعدة11إلىوللعودة"،للتراحم

ReligiousالدينيةوايعدديةHick.لهك)2(جون.ه Pluralism:

يعبرأنهمنهاكلو"ادعاء"،المختلفةالأديانبينالمعتقداتتناقضلتفسرمحاولةفي

بينللجمعوسيلةعنللبحثمحاولةفيوأيضا"،المطلقةالحقيقة11لنفستجلعن

نظريتهبطرحاهيك"1قام،الجميععندماقبولايكونواحد،مفهرمحولالديانات

مختلفةطرقاتتغ،يقولكما،النهايةفيهىالمختلفةفالأديان.االدينيةالتعددية11حول

فيفقطتختلفهىإذن.بطريقتهكل،المطلقةللحقيقةمنهاكلإدراك"11عنللتعبير

والئقافيالتاريخىالسياقتعكسماغالباوألىالمطلاقة،الحقيقةعنللتعبرمظاهرها

القولبينالخلافديان؟الأبينالعقديةالاختلافاتهذهمنفيه.نشأتالذ!

المسيح،صلبحولوالمسلمينالمسيح!ننبينوالخلاف،بالثالوثالقولأوبالتوحيد،

بأنوقائل،بالفيضوقائلعدم،منبالخلققائلبينما،العالمخلقحولوالخلاف

قائلبينما؟الموتبعدالإنسانمصيرحرلبينهافيمأالأديانتختلفكما.أزليالعالم

يوماسيبثالجسدبأنوقائل،المختلفةالأجسادبينالروحوتنقلالأرواج،بتناسخ

إغ.آخر،لشيءسيحولولكنهسينتهى،الان!انبأنوقاثل،الروحمعويتحدما

ننظرأن.ممعئنحتلفة؟بصورةللأمرننظرأنهيكيقترح؟الخلافهذامنوللخروج

علىبيها،التوفيقويصب،خاصةبصفةتاريخيةبقضاياتتعلقالئ،المعتقداتلبعض

المسيحألوهيةحولالخلاف،لذلكمثالحقيقيا.لا"أسطوريا"مفهوماتحملأنها

مصيرقضيةجانبإلى،العالمخلقحولوالحلاف،أنفسهمالمسيحيينبينأ!اا

الجحث.هذا:انظر(1)

ياناتاللىأتباعمنبعددالتقىأنبحدإنه(،2291.)مميكحردرالبر!ااوالفيلصوفاللاهرتلمعايغول)2(

أمابرفيصلوالهمأداءفيلبفهموماركتهبل،والسيخ:المدوسالملصيزمنبومجهامأحاسةفيالأخرى

دوركلفييحدثماأن،رأيهففيمحتفة.لصرردالأخرىللاديادالنص!ستبدلاأنهرأىكم،الخاعةالعبادز

المقدسةالحقيقةإلىللوصرلا!م!الكللأز،الكيةلىنجدثعماكثيرا"ا!يختلفلاإلها،ذبالئالعبادة

وضرورؤالأدياد*"!عددع!فكرتهكانتهناوص،مختلفةلحورؤديا.19لمذرللنظردعادماهروهذاالأحمى"،11

انظر:شها.كالقبرعلىالتايهدمعحددد،.ممفهومإليهاالنظر

5..Hick,,.J God Has Many Names. London: Macmillan..0891 p
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)1(.الموتبعدالانسان

فيهىالمقرحة،نظريتهأنإلىالإشارةالمهممنف!نهاهيك"،1كلامعلىوتعليقا

إلا.الستيناتفيالكاثوليكيةالكنيسةطرحتهاالىالقضيةنفسمنمستوحاةحقيقعها

هذهعنالبعدحأولفقد".اليسوعيالخلاص11قضيةلطسابقيهمعيفترق"هيك"أن

وليس،الدياناتجميعفيهتدخلللخلاصتفس!رعنوالبحثالاقصائية"،11الظرة

يعى،حقيقتهفيالخلاص"،11أنمضمونها؟حديدةفلسفةيقدمفهولذافقط.المسيحية

حولالتمركزإلى،الذاتحولالتمركزمن-الحياةهذهفي-الانسانيتحولأن

؟الأخرىالحياةفيذلكبعدالتحولهذايستكملثمالفة؟أممط،المفارقةالمقدسةالحقيقة

العظمى.الدياناتجععلىالخلاصفيالنظريةهذهتطبيقبصعوبةاهيك"1إقرارمع

الئوالتراحمالحبلحياةكثمرةياقي،الخلاصمركزهوالذىالتحولهذاأنوبما

الديانأتكلأنوبما؟المسيحيةفيالقديسينمعالحالكانكما،الانسانيعيشها

)2(.للخلاصحقيقياطريقاتقدمكلهاإذن،والتراحمالحبقيمعلىنشأتالعظمى

".الخلاصفيانظريته1عنالأولىكتاباتهلطهيكمدمهالذىهوالتفسيرهذاكان

الأولى.نظريتهتيهنفالئالصعوباتمنللخروجطريقينمؤخرا،اقترحأنهإلا

عنفيهاوييحث،الأصليةديانتهفيبالنظرإنسانكلل!دأأنهو،الأولالطريق

الدياناتحذهقبول.ممعئ،الدياناتبين"الخلاصفيالمساواة11قبولإلىتثيرمصادر

فكرتهعلىيشثهدوهوالأصية.ديانتهمثل،الخلاصفيأصيلةكطرق،الأخرى

ومهاخا.يئرعةمبهئمجعباالكل:تعالىقولهوهى،الكرمالقرآنمنبأيةحذه،

جأنبإلىهذاآلاكمأ)3(.هافيئيئبوكمولكنواحدهأهةلجعلكغالفهيثاءرلو

هوالثافي،الطريقالعصور.مرعلىالأنبيأءبكلالمسلمأممانتؤكدالىالآيات

في"،المطلقةالأحمى،الحقيقةالبشريةالنفعىتستوعبأنإسعحالة11فكرةإلىالرجوع

n Responses to the Transcendent, New Haven:+محهـرon1)ء؟"لم Hick, John, An Interpretation of )R

and London: Yale University Press,,9891 pp.-366;367 Zagzebski, Philosophy of Religion: an

202-102..historicalintroduction: P

002.991-(2.Zagzebski, Philosophy of Religion: an historical introduction:)p
الماندذ.:48الآيةمن)3(
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مظاهرنرىأنيمكنناولكنإلالهية،الذاتكنهإلىنتوصلأنيمكنلاأنناإلىإشارة

بينأتفافموضعتكونتكاد،يقولكما،القضيةوهذه.الكونفيالإلهيالتجلى

)1(.الأخرىالعقائدفيجوهريةاختلافاتبينهافيمايوجدالى،الأديانأغلب

لمأنههوةالأولىالقضية.الانتباهلثرانقضيتانالأخيرةمحاضرتهفييوجدوأخيرا،

القرآنفيإلا،مقدسكتابأيفيالآخر"،11قبولعنفكرتهليوضحيقتبسهمايجد

اتفاقأن:الثانيةالقضية)2(0الصوابجانبهقدللآيةفهمهكانوإنحئ،الكريم

الحقيقةأو،الالهيةالذاتكنهإلىالوصولاستحالةعلىوالوضعيةالسماويةالأديان

همالبشروأنراحد،منبعهالدينأنيؤكدالبشر،يعبدهأحمىمقدسأىأوء،المطلقة

رؤيته.حسبكلوغروا،بدلواالذين

4،8

العددية11بصواذ:500،2فبرايربطهران"،الاسلاميةوالحضار-الفكرامعهد1فييكألقاهامحاضردمن1()

igious!luralism""والاسلامالديية and Islam...*انطر:.بالكاتالحاكىالموقععلىكاملةالمحاضرفىتوحدلمع

//:httpلأ www.johnhick. org. uk/articie ,11 ht

منلمكر؟ـأحدالموتعالىجحانهاللةوأنالعقيدد،حريةتركدالئالآياتمنالكصر،الكرمالقرآنفي!رحد)2(

92.:الكهف99؟يرنى:256(:البقرةاكل:يلعلىانظر.الحقلهمبينبعدمابه،الايمانعلىالبثر
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لىالأهالفصل

يهالفحلالخلفيهتشحلأساسيهمفاهي!

نبنهمسترلىأءالىلآ

تملامثد

الأهلى:المثحث

بيلغرالفحرا5ميسلدل!الفحرابينابنالدا!مفثعو

الثاني:الميحث

الأدبانبنشاةعلاقت!ما5الخلبيالفعرفيالأسطورة

الثالث:الممحث

الغوبيالفحرفيالأدباندراسهفيأهميهته5مزاللمف!مو!
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منتعدوالئ،الأساسيةالقضايابعض،والدراسةبالعرضالفصلهذايتناول

فقد.الألوهيةلتاريخعرضهافيأرمسترونجإليهااستندتالىالفكريةالأصول"11

في،السابقةالعقودمرعلىكبيرااختلافا،المثالسبيلعلىالدين"،11مفهوماختلف

أصبحبليخية،قوىفيحئأوإله،فيابالاعتقاد"1يرتبطيعدلمو،الغربيةالكتابات

يعدلمأنهملاحظةمعا؟االديناظواهر1عنأر"،الديناطبيعة1عنالحديثإلىيتجه

مختلفة.نظروجهاتمنللقضيةالنظربسبب،للدينمحدد"اتعريف1علىاتفاقحعناك

سواء؟القضيةهذهفيتبحثالىالمدارسبحسب،والمفاهيمالتعريفاتاختلفتفقد

المفاهيمبعضإدخالتمكما"أنثروبولوجية".أواجتماعية"،11أوانفشة"1اكانت

الدين.مفهومفي"،الدينيةالتجربة11رقضيةوالديوممط"،المقدس11ثنائيةمثلالجديدة

فيالمسلماتمنأتهاعلىرؤيتها-تثمكلالى-المفاهيمهذهأرمسترونجوتطرح

خلفيهالبيان،توضيحإلىحاجةفيتزاللاالمفاهيمهذهأنإلا.الغربىالفكر

الفكرأنويلاحظالحألية.صورتهاإلىرصلتحئتطورهامراحلوتوضيح،الفكرية

الصوابفظورمنبعينها،معتقداتعلىالحكملقضيةاهتمامايولييعدلم،الغربي

سواءهو،كماالواقع"11درإسةإلىللأديأن،الحديثةالدراساتاتجهتبلوالخطأ،

مقارنة.أموصفيةالدراسةاكانت

.ممعناهcMythologyالأساطير"11علمإلىأساسىبشكل"أرمسترونج"استندتكما

الأسطورةأستخدامجانبإلى،التاريخيةالأحدأثمنالعديدبهلتفسر،الحديث

تبرزأنتحارلفهيرؤيتها.فيالآرض،علىالالهعبادةتطور"امراحل1بينكرابط

البحثخلالمنوسنرىالأساطير.علىالتركيزخلالمن،الأديانبينالتشابهصور

يرتبطيخماخاصةالقرأءة،هذهفيالشططمنكثيرإلىتجنحكنتأنهااللة،بإذن

فيتت!شابهالأديانوأن،سابقهمننبعدين،كلأنلاثباتمحاولةفي،بالاسلام

بقراءتهاللأساطر،الحدساالتفسيرويرتبطوتعاليمها.عقائدهااختلفتمهماأصولها،

ماحسبقراءاقي،فيأقفلمو.الواقعيةالقرأءةتحتمللاأحدأثهالأن،رمزيةقراءة
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فيبالاديان،وعلاقتهاالأساطيرلقضيةاحديئة"1نقديةقراءةعلىجهدى،وسعه

لاستيعابمنهابدلاأساسيةخلاف!يةيعد.مماالقضايأ،لهذهقدمتلذا.العربيةالمؤلفات

الأساطير،دراسةإحياءأنبالذكر،والجدير.الكاتبةطرحتهاالئالقضايامنالعديد

فيواضحهوكما؟العلصانيالفكرفتادحطالعربيةالكتاباتفيواسعصدىلهأصبح

منهجايتبعانوها"،السواحو"فرأسشحرور"امحمد1السورينن؟المفكرينمؤلفات

أحداثمنفيهاوردماإسقاطومحاولة،القديمةالأساطيرإلىالنظرفيمتشابها

يفعلكما،الكريمالقرآناياتتفسيروفيبل؟الاسلامىالدينعلىاخرافية"،1

شحرور.
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اكأولالمبحث

الغرييوالفكرالإسلامىالفكربيقالديقمفهوكل

الاسلامي:الفكرفىواصطلاحالفةالدينمفهوم:الأولالمطلب

أعمالناترتيبفيالسليمالمن!ىالوضعإن11دراز:عبداللةمحمدالشيخيقرل

العامة،عناصرها.ممعرفةنبدأأنمعينةحقيقةتفسيرنطلبحينيقتضيناالعقلية

كلهافألأديانا)1(.اومضخصاتهامميزاتهاعنالبحثفينأخذأنقبل،الكليةومقوماتها

رالشنتو)2(،والهندوشةوالبوذيةواليهوديةوالمسيحيةالاسلاما؟الدينا11أسميجمعها

هذاكانحقامعتقد،أكطيخشملعام،لفظاللغويأصلهفيالدين"11ولفظوغيرها.

علىوالجماعاتالشعوببعضاتبعتهاالىالماليدحئويشملباطلا،أمالمعتقد

:عنوانتحتالمفهومهذاعنالشهرستالماعبروقدمعتقدا.اتخذتهاثم،التاريخمدى

امن1بقرله:"والنحلالأهواءوأهلوالمللالدياناتأربابمنالعالمأهلامذاهب1

لهوممنالصارى،واليهودمثل:،محققمزلكتابلهممنوغيرهمالاسلاميةالفرق

الفلاسفةمثل:كتابدونوأحكامحدودلهوممن.والمانويةالمحوسممل:كتابشبهة

ا)3(.والبراهةا،والأوثانالكواكبوعبدة،والدهرية،الأول

و"دين"،الحقدين11:تعالىاللةقولمثل،إليهيضافمابحسبالمعئويخضص

.23عى":الأديانتاريحلدراصةممهدد*!كوث:الدكن:درازعداللةمحمدد/(1)

أفاإلاالرحميةدكاتهاالزسمنلقردوكانتاليابانفيوتطورتظهرتديانة)دالابانية(الثشتوكةأوالث!نتو)2(

كبلهاتوحدلاكما،الثرلد!انةمعروفمؤمىلايرحدالانية.العالميةالحر!بعدهذدـالصفةفقدت

هذهرتقرم.اليوميةالممارصاتوالعاداتمنمجحرعةطر!قعنإلانعرفها(نيمكنولامحددد،تعالمأومقدسة

3ـالدكانة،هذأصولستالكامي"7711ده،11أ""اهـعبادةوتعد.القديمةوالأث!عارالأساطر،منجممرعةعلىالد!انة

فيوالمعرنهالمنةفهويختظريرههالذياهـ*كامى"بتحديديقوم(قريةأوعثرةاو)عاثلةشرىخعفكل

الجركامى)ثل"الطية+أرواحأوامقص"،1أو"،غامضاشىء1أو"آلهة"،إلىترجمتهيمكنرربما.اليرمبةحياته

بالنهالمطروالأرزحقولكاميللحطابين؟بالنبماائلحوكامىالصحوروالجبلكامى؟للصيادينوالأمواخ

انظر:روحى".احضرر1مجرد,لاالقرليمبرأووهكذا(،للفلاحيز

10=query!hinto& &=tc go_button.x9- & go_button.y؟.www//:ptth britannica.com/search

//:5http!ه!4!و!ه!86ه!8Dه!ولوله!9Dه!8 ar. wikipedia. org/ wiki/% 8D

37./1:يهلافيييدمحمدتحقبت:والحلىالملل:ضافيالثهر)3(

Ar

http://kotob.has.it



.إغ..البوذيةودين،الهندوسيةدين،الوضعيةالأديانعنقولناأوا؟االملكو"ديناللة"،

الحق،الدينلبيان،الكريمكتأبهمنكثيرةمواضعفيالدين"11لفظتعالىاللةقيدوقد

بالهدىرسولهأرسلائذى)هو:سبحانهوقال()1(،يبغوناللهدين)افغير:فقال

أهلعليهماوجلعزاللةكىوتدائقيمة!)3(.دينأوذلكوقالأ)2(،الحقودين

حكىكماديز!،)"(؟ولىدينكئمالكئم:فقالدينا،هم،اعتقادهمحسبالكفر،

يظهرانأودينكئميبدلاناخاف)إنىالع:موسىعنفرعونقولالكريمالقرآن

منالحقدلنيدينون)ولا:الكتابأهلعنشأنهجلوقال(،الفسادأ)الأرضفى

الوحدةهىفما!)6(.صاغرونوهميدعنائجزيةيغطوأحتىالكتابأوترأائذين

السؤالهذاعنوللإجابة)7(؟المشتركالاسممذاعنهيع!رماكلتنتظمالئالمعنرية

وتشعبلكثرةولكن.العربيةاللغةمعاجمأوردتهاكماالدين"11كلمةبتعريفنبدأ

البحث..مموضوعمنهايتعلقمابإيرادفس!فى،المعاجمتذكرهاالئالمعاني

العرية:اللغةليالدينلكلمةاللفويالايفتقاق10

وفيواستعبدهأذلهأكطبالكسر)دينا(يدينه)دانه(ويقالدان،مصدرالدين"11

الجزأءبالكسرو"الدين")8(11.الموتبعدلمارعملنفسهدانمنالكيع!11الحديث

كماأى(تدان،ندينكماويقال،حازاهأكط)دينا(يدينه)دانه(يقال،والمكافاة

ومنه.محاسبونلمجزيونأىلمدينون""إ،لاتعالىقولهومنه،بفعلكتجازىتجازكط

أيضار"الدين"رجل.عزاللةصفةفيالا!لانونهالجزاء؟يومأممط"،الذينايوم1

له)دأن(تقولالطاعةأيضاوالدين".الدينيومامالك1:تعالىمولهومنه؟الحساب

.Ar:ع!رانال1()

33.ايوبة:)2(

.ه:البيهنة)3(

.6:الكافرون)4(

.26كافر:)5(

.92:النردة)6(

.23صالأدياذا!:تاريرلدراصةممهددانجرث1:الديندراز:محصدعدالئةد/)7(

الحاكم:وتال.الغاليمرعأربنالدعدبنبكراييعلى:إسناددومدار،العلمأهلعندمضعفالحدث)8(

11.الخفاك!11فيالحجلرد!تالوكذلكرا؟.مرمأبىالنبأدالذهىوتغقبه.الخارىثرطعلىصحي!
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دنتوقد،الإسلامو"الدين"،الرجلبهيتدينماو"الدين":.أطاعهأي)دينا(يدين

1(.)دين()فهو)ديانة(بكذا()دأنويقال(،)الآديانوالجمع()الدينومنه.به

رليسة:معانثلاثةفيالمعالمماهذهدرازعبداللةمحمدالشيخلخصوقد

وحاسبهملكهأنهالمقصودكان)دينأ(11يديمه")دانه(بنفسهالفعلتعدىإذا.ا

والقهروالجزاء،والمحاسبةالتدبيرحوكهناالمعئويدور،شأنهفيوقضىوجازأه

والغلبة.

فحدورله،وخضعأطاعهأنهالمقصودكانله"دان11باللامالفعلتعدىإذأ2.

والطاعة.الخضوعحولالمعئ

دينااتخذهأنهالمقصودكانبالشىء"دانأوبهدان11بالبأءالفعلتعدىإذا3.

لأن،لسابقيهتأبعالثالثالاستعمالوهذابه.تخلقأواعتادهأواعتقدهأممطومذهبا،

لها)2(.ينقاديجعلهماصاحبهاعلىالسلطانمنلهاها،يدانالئالعقيدة

الدينكلمةأناللغويةالمعالماهذهفيالقولافجملة1اللة:رحمهدرازالثيخيقولثم

هاوصفف!ذاله.ويخضعالآخرأحدهمايعظم،طرفينبينعلاقةإلىتضيرالعربعند

أمراكانتالثافيالطرفهاوصفإذاووانقيادا،خضوعاكانتالأولالطرف

هىكانتالطرفينبينالجامعالرباطإلىهانظروإذاوإلزائا،وحكضاوسلطانا،

معئعلىتدوركلهافالمادةعنها".يعبرالذىالمظهرأوالعلاقةلعلكالمنظمالدستور

ألانقياد)3(.لزوم

الاعتقادمن،عامةبصفةالدين"11مفهومعنهيعبرماكلتشصلمجتمعةالمعالطفهذه

الانسانيتصورعليالقوةالخضوععنأيضايعبروهوبعينها،فكرةأو.ممذهبرالايمان

عنهيعبرأنيمكنماوهوالأمور،مقاليدعلىوهيمنتهالقونهاخاضعلهامصيرهأن

كانتقضيةوهي،والحسابالجزاءقصةعنالدين"11مفهوميعبركما.بالعبودية

.الإنسانخلقأنمنذمنهاالمأمولعنوتعبرالبشر،عندالتدينلفكرةملازمةولاتزال

فيلتزم،بعينه.ممذهبالايمانعندرألالتزأمالطاعةعنالدين"11كلمةأيضاتعبركما

باحتصار.لد!ن+،t";ما:المحيطوالقاموسا؟دينا11سادةالعربولاد؟الصحاحنحتار:انظر(1)

.26ص:"الأديانتاريخلدراتممهد-امحوث1الدفىت:)2(

27.صا!بق:)3(
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نفسه.بهألزملماتبعا،نواهيهويجتنبوأوامرهبتعايصهالإنسان

المعبلمين:العلماءعندالدينمفهوم2.

والأسلامالإيمانعلىواقعاسموالدين11:فقالالدين"،11حنيفةأبوالامامعرث

الجزاء10:بأنهالدينابقلافيالإمامعزفالتمهيد"،11كتابهوفيا)1(.اكلهاوالشراثع

والطاعةالايمان.ممعئيوحى.مماوالملةالمذهب30،الحكم20"،الدينايوم1ومنه

وهو*الحق"دين.4دين(،مناكثريوجدالمعئهذا)وحسببعينهمعتقدوممارسة

كتابهوفيله)2(.والتصمليموتعالىسبحانهالفةلأوامرالانقيادويعئ،الاسلام

ف!نبالاعتبار،ومختلفان،بالذاتمتحدانوالملةا)الاين(االجرجافي:يقول،التعريفات

،اط:الحنفيالقارىعلىالملاللإمامالرحمعالأكبرالفتهـ(:15.)تالنعحانيخفةأبوالإمام)1(

رأالأعظمالإماممراد*وليى:بقرلهالغارىالإمامو!لق.-132أ31ص،6841العلصية،الكتبدار:بكلوت

11.الثراحأحدتوحمكصادانفرادهاوالرائعوالإصلامالايمانمنواحدكا!علىيطلقالد!ن

والرافضةوالمعطلةالملحم!علىالردفيالتمهيدهـ(:30t)تالباقلاكال!دنعمدلكرابوالامام)2(

اهـ366،العربىالفكردار،.الوركدةعدالهادىمحمدود.الخفكلىعحدعمودد.:تقدم:والمعتزلةوالحرارج

ظهرليالراقعالفهرتإنالمحقفانو!ول4ت.الدبتعركفالحاصالفملما!وحدلاالطبةهذوام.-479

اعتصداالئابخةهنهدكوحدلاولكنهاالديأمعئفيالقول11بفواذفصلبهوردالمخطوط-الأولىالورمة

لدائرةوردكحاالاقلانلتعركفترحمةهوخاالواردالتعريف(.الكتابمن261ص)انظر:ايحقيقليعليها

الإصلاميةالمعارفدائرةانظر:لالعركية.الجزءلهذاترحمةتوحدلاحيثالإنجلز!ة،الطبعة،الإصلايةالمحارف

الإنجليزكة(:)الطبعة

078391,,Leiden:.E .J Brill(,ءكص.،cht Jاء!،!اول!3طا,.TheEncyclopedia of Islam, (Lewis B

.692-392."11.Din. pp

النرقمجبالمسلمينعندالذ!تعريفتقيمإلىالمثرتينستالإصلايةالمعارفداثرةواضعرعدومد

حينلطالد!ت،فيأساصعنصر*الإيمان+أنعلى!ركزالىتريدكةوغردـمنحيفةأ!تعركفإنفقالوا،المعروفة

أصاضاعنصرأ(كفاتعدالأحكاممراعاةأذعلىأساصبكلركز!اوالاحورى(الباقلافي)وفهمالأشاعردأن

3ـالمدرصةهذإنالمرسوعةتقولأتيصيةوابنحنبلابنالإماموفهااللمهالمدرسةإلىاتفلراثم.الدينفي

رشدومحمديعيماابنبينربطوانفطابقوفيحمود(،اكصايقيد)أىوالةالقرآناتاعلانهالدكنعرفت

وهووالمعاملاتبالعباداتالدينربطفقدلذاممروفة،تيميةبابالفكريةصلةإنفقالوا،المعاصربمنرفا

محمدالإمامعلحاثهاومنصر؟المطاللمهإلىذلكبعدالممارف3دانرتنتقل.الملبتعندللديتالتقليدىالمفهرم

الاحوادفولبينمقاللةالمرلفرنعقدرأض!ا.والدينالعقلبيرتعارضأى:حود!فيأذحاولإنهفتقرل3،عبد

وليواحد.ضءوالاسلامالد!نإنو"التقديين"العلمانيين"11قرلوبين.ا،ودولةدءت11الإصلاملأنالمسلمين

(.الدولةعنالد!تفصل)أىللكلمةالغرببالمعئ"الدين"هوالعلصايخين،لقرلالمقصردأنكرونالمرموعةكاب

392ص2/خالانجلإ!ة(:)الفبةالإصلاميةالمطرفداثرز:انظر Vt-.y
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ومنملة)1(،تسمىتجمعإفاحيثومندينا،تسمىتطاعإنهاحيثمنالشريعة

نأوالمذب،والملةالدبتبينالفرقإنوقيلمذهئا.تسمىإليهايرجعإنهاحيث

إلىبمنسروالمذهب!،الرسولإلىمنسوبةوالملة،تعالىاللةإلىمنسوبالدين

اما1هو:الدينإنا؟جوريالشيخيقولالتوحيد،جوهرةشرحوفيا)2(.المجتهدا

ا)3(.االأحكاممنلعبادهتعاليالفةشرعه

وفح11:حرالدينويقال،الشرععلىيطلقالثئرعفىالدينإن11اثلانوى:ويقول

ثما)4(.االمآلفيوالفلاجالحالفيالصلاحإلىإياهباخيارهمالعقوللذرىسائقإلهي

وقد%خط،ملةكلعلىويطلقوالأعمالالعقائدعلىيشتملهذا"إنقائلا:يستطرد

.(أ)الاسلامالفهعندالدين)إن:تعالىاللةقالكمايخمبالاسلام

مامبولإلىالعقولأصحابيدعوإلهىوضعالدين11(:)0الحنبليالكطلابنوقال

حجابولافيهلبسلاالذيالمرضىاللةدين11الحرالمط)8(:وقال")7(.الرسولعنهو

بادكلفيونادبكلالظاهرةقيوميتهعلىعبدهتعالىإطلاعههوله.عوجولاعليه

دممنا.تمىتطاعإمأحيثومنملةتسمىعيهامجتحعإلهاحيثمنالر!ةأنخاالمقصد)1(

.711ص،1991الرضاد،دار:القاهرةالحفئ:د.عبدالجعمتحقيق:التعر!اتهـ(:7481-06)الجرحافي)2(

(r)عدانكرمالأضاذومراحعةتقدمالتوحيد:حرهردضرحم(:0186ا-)784الباحورىإبرايمالشيخ

.453ص،1هـ-2913729الناشر،ذكردون،الرفاعى

عدالدح:لطفيد.حققهالفنوذ:اصطلاحاتكافهـ(:1581بعد)تالهانوىالفاروميعلىمحمد)4(

القومي-والارضارالئقامةوزارؤالخولمي-أمينالأصتاذراحعه.حنينمحصدعبدالنعيمد.الفارية:النصرصترحم

.2/503ام،هـ-1382639والنضر،والطباعةوالرجمةللألفالعامةالمصر!ةالمرسسة

الالق.،91:ع!رانآل)5(

هـ706ولدالجبيالمقدصيالر-عبدبنعمداللةعبدأبرالدينثهىالإمامالمحدثحر؟الكصالاءت)6(

بالحديثوعئالكر،!كنبالصاء،الحافظعمهولازم،وكرهموالكندىالحرشالماابتعلىوحضربقاصيون،

القرحمهوحاثمحدئا،فقيفاإمائاكاذالنحى:قال.الدينضياءالحافظعمهجمعهالذى"الأح!ماتميف1:ممم

ذهب:تأخارفيالنعصضذرات:الحنبليالعصادابنراحغ:مى.ت:688شة،أربعيزمننحؤالالكثر

.04-046د/د،6661،والتوزيعوالنثرللطباعةالتجارىالمكتب:بروت،العربيالتراثدحانر

.9802/تن(:)دمادز،بروتالحياد،مكتهدار:الرويتاجم(:0971)تبيدىالز:انظر)7(

مرسية.اأعما!احراله"1سأملهو،المغربعلماءعنمفسرالحرالمي،الحنبنأحمد!علىهرالحرالمطة)8(

فيتور.ممرمنلحااخرج،اثمرقإلىعادمجا!ة.اشرطرثم،وتصرفاثمرقإلىووصلمراكئىفيونثاولد

ومال.المضتراياول"!"المعقرلاتالتف!ر،فيالمزل"القرأنلفهمالمقفلالبابامفتاح1كبهمن)يسررية(.حماد

فلسفياكاثاالذهى:!قالوالإلجات".والطيعياتوالمنطقكالأعرلالفرن!تمحرلياصنف1المقرى:

.2د-27د461،م0961،للملاينالعلمدار:بروت،6ط:علام19:ركلىالز.ا!التصرف
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منها:المعاصر-الفلسفيةالمعاجممنعددأيضا،الدينعرفوتد

وعن،إطلالاتهفيالمطلقعنيعبرالدين11فيه:جاءالذي:الفلسفىالمعجم10

خارسةأ.:يأتي.ممادبنأييتصفولهذابينهما،العلاقةوعن،محدوديتهفيالمحدود

.ج.أخرىقيمةأيةتعدلهالامطلقةقيمةفيالاعقادب..معينةوطقوسشعائر

فيويظهرا)1(.اأحاديةأوقكثردالقوةهذهتكونوقدعليا،روحيةبقوةالفردارتباط

الشمعاثريدرجحيث،الغربيالفكرفيالدينبتعريفكبيرحدإلىتأثرهالتعريفهذا

التالي.المطلبفيسنرىكما،الدينتعريففيوال!وس

القيممنمجمرعةهوالدبت11فيه:جاءالذي:الفلسفيةالمصطلحاتمعحم2.

الوحىمنتلقيهاأساسعلىالانسانبهايزمنالئوالتصورأتوالأفعالوالادراكات

وربماوالأخلاقيةالروحيةالحياةشثونتنظمأموروهىوالأنبياء.الرسلبواسطةالالهي

ولشى.ثابتةوراثيةماوقيمبأموراعتقادكلهوالعام.ممعناهالدينأنإلا.الاجتماعية

كالبوذيةاللةبوجودتقرلاأديانفثمةالالهيالوحىإلىالأمورهذهتستندأنضروريا

هذاعلىودرسوهاجتماعيةظاهرة،الدين،الاجتماععلماءبعضاعتبرهناومنثلا،

الفرنسي.الاجتماعلمعا،دوركايممذهبهوالأخيروهذاا)2(.االأساس

الاصطلاحىبالمعئيتعلقفيماوحديثا،قديماالمسلمين"،11تعريفاتف!نهذا،وعلى

الآتية:المعانيحولمجملها-في-تدور،للدين

تعالىاللةشرعهاالىوالأحكاموالجزاء،،والاسلام،الايمانهوالدينأن.ا

والباقلاني،،حنيفةأبيمنكلتعريففيجاءكما،والشرع،الملةوهو،لعباده

11.الإصلام11دينحولتدوروكلها،والحرالمتوالباجوري،والجرجاني

أولوويختاره،أنبيائهمننىإلىبهتعالىاللةيوحىإلهيوحيالدينأن2.

فىحأءمثلما،والآخرةالدنيافيوفلاحهمصلاحهمفيهماإلىفيهديهمالألباب

يقوللذاالالهى.الوحىعلىيقتصربهذافهورضا؟رشيدومحمدالتهانوئتعريف

صم،37191،الجديدالثقافةدار:القاحر2،طالفلفي:المعجم:شلالة!رصكرم،لهوسف،وهبهمراد)1(

9.A

صم،1664والأنماء،لبحوثالتربريالمركز:بر:تا،طالفلسمبما:المصطلحاتمعحمالحلر:عدد)2(
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الاينعلىالدينقصرتقدالمسلمينأغلبتعريفاتإن،الخلفعبدالعزيزسعود

يسمىأنيصحلهويتعتدونالناسيخذهماكلأنالصحيحأنامع1فقط،السصاوى

الإسلامغيريغ)ومنوجل:عزقولهبدليلباطلا،امصحيحااممانسواءدينا،

911)1(.ديا

بهيع!رقدوانه،باطلأوصحيجاعتقادكلعلىيطلقالطمبمعاهالدينأن30

ماميمأممطفياعتقادأوذأت،قداسةفيأعقادعنأو،والمطلقألمحدودبينعلاقةعن

الدينإلىينظروقدإلهى؟وحىإلىالاعتقادهذايستندأنبالضرورةوليمى،وراثية

منكلاقترحهالذكماالتعريف،الفكرةهذهعنعبروقد.إجتماعيةظاهرةأنهعلى

الفلسفية.المعاجمفيالواردةالتعريفاتجانبإلى،الخلفوسعودجعفر،كمالمحمد

ماهو،التعريفهذالأن؟العام.ممعناهالدينتعريفهو،الدراسةهذهفيوالمهم

نأإلا.العشرينالقرنمنتصفحئ،الغربيينالعلماءتعريفاتحولهتدور"!لت"

الأديانجغعلىاينمبقاعاما"تعريفعنالبحثمنتحولقد،الحديثالغربالافكر

.المعتقداتجمغفيتوجدأنيمكنالىالعامةالخصاثصعنالبحثإلى،والمعتقدات

للدين:درازعبداللةمحمدتعريف3.

أغلبفيوردتالئحماتهكلعلىيشتمل،للدينجديداتعريفادرازالشيخقدم

بعضعرضأنوبعد)2(.والغربيينالمسلمينالعلماءعندالاصطلاحيةالتعريفات

"إندراز:الشيخيقرل،للدينوالغربيونالمسلصونالعلماءاقترحهاالىالتعريفات

حيثمنالخضوعفكرةأو،بإطلاقالاعتقادفكرةتحديدهأفيتكفىلاالدينحقيقة

إلا".الجوهريةعناصرهابابرازتحددماأخرىقيودأرقيدإضافةمنبدلاوأنههى،

قدنفصه،الكاتبيرىكما،الاسلامىوغرمنهاالاسلامى،التعريفاتأغلبأن

السماوممط،الوحيإلىالمستندة،الصحيحةالأدياننطاقفيالدينمسمىحصرت

منغيرهاأماشىء.كلعلىالمهيمنالخالقهووأحدا،معبودأتتخذالىومي

جانبأوهىتقومالىوالديانات،الخرافيةوالديانات،الطبيعيةكالديانة،الديانات

.01ص:والحرانبةالهود!ةالأدكاذ!زدراسات:الخلفعبدالعزيزيعودانظر:850:ع!رانآل1()

دوركاع،وإيلومولر،ونجر،ماخر،وشلاير،كانطثل؟للدينالغربييزالعلصاءبمضتمريفاتحول)2(

92-32.صا:الأدياذاتارتىلدراسةممهدابحوث1الد!ن:انظر:
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وأ،الجنأو،ال!صاكباو،النباتأو،الحيوانعبادةأو،التماثيلعبادةعلىمنها

حماهاقدالقرآنأنمعدينا،تكونأنعنالتعاريفهذه.ممقتضىتخرج..إغ،الملاثكة

ألكم:ويقولدينأ!)1(،الاسلامغيريبتغ)ومن:يقولحيث،قولهمحسب،كذلك

دين!)2(.ولىدينكم

ببالتخطرلا،عاليةفلسفيةصورةفيالدينيحصرمننجدالآخر،الجانبوعلى

هوالدينفيالأصيلالعنصر"إنقال:الذىسبشر"روبرت11مثل،الناسمنالعوام

بحالتنطبقلااللالمحاثية،فهذه".والمكانيةالزمانيةنهايتهاتصوريمكنلابقوةالايمان

سبقتوالذينالسماء،فيربهمبأنالقائلينولاوالمجس!مينالمشبهينعقيدةعلى

ابوجوب1فقالواالغلر،منآخرنوعإلىذهبوامنايضاهناكأنكما.إليهمالاشارة

فيبأنذلكعلىمحتجين؟التعريفهذامنمعايهابكلالألوهيةفكرةأصلإبعاد

بحت،أخلاقىأساسعلىتقوم،والكونفوشيةوالجاينيةالبوذيهمثلأديانا،الشرق

خارجون،مبتدعونهمإنماو"جينا"،ابوذا"1يزلهونالذينوأنما،كاثنتأليهمنخال

منالألوهةمبدأحذفعلىيوافقلادرازالشيخولكنا)3(.القدبمادينهمأصولعن

الألوهيةبمنالخاليالمذهبهذايسمىأنالأولىلكانوإلا،الأديانتعريف

11ماخرشلاير"إرنستالألمالظالملسوفأيضاهذاإلىذهبوقدابفة".الفلسفة11

11،قاهرهلقوةالمطلقةوالتبعيةبالحأجةالشعورذلكهوالدينحقيقةاقوام1إنقالالذى

هذأولكنهو.حيثمنالدينماهيةتحققفيمنهبدلاأصيلركنح!والشعورفهذا

مثلهالذممطاللاديئ،الخضوععنتميزهخاصةصفاتلهدرازالشيخرأىفيالخضوع

معئعنتميزهأنهاكما،الثابتةوسننهالكونلقوانينالقهريةوالطاعةبالخضوع

لهذا)4(.والكرامةوالحريةكالشرفألمجردةالمعانيإلىالانسانبهيتوجهالذيالتقديس

دين:أواعمادلأي،ضروريةاعتبارهايمكنرئيحسة،عناصردرازد.وضعفقد

عهاتعبركانتوإن.الأذهاننطاقعنخارجةلحقيقةالمتدينتقديسأ.

85.عحراد:آل1()

32.ص:ا!الأديانتاريخلدراصةممهد-ابحوث1:الدين:انظر60:الكافرون)2(

-rtص؟الابق)3( rr.

3-36.دصالابئط:)4(
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لاخاصةصفاتلهابنفسهاقائمة،مستقلةذاتإلىتشيرالتعبيرهذافيفإفا،الأذهان

لاغمى)1(شيءهىرإنمامثاهداته،دائرةفىولايدخل،المتدينحسعليهايقع

لا،وذاتذاتبينصلةهيوالمقئس،المقاسبينفألصلةووحدانه.بعقلهإلايدركه

.مجردةوفكرةذاتبين

تفعلماتقصدعأقلةقوةوهىمؤثره،فعالةبقوةتنفردالمقدسةالذاتهذه2.

.الحوادثلساثرتصرفاقافيمباينةومضيئتها،إرادتها.ممحضوتصرف

وآمالهمبألامهمتعئ،بالناسمعنرممطاتصاللهاالمدبرةالعاملةالقوةهذه3.

إليه.يدعونهأماعنهمتكضفأنشاءتإنوتستطيع

ولاEJ),هذهطبيعةنحددألاعلى)2(،روحيهأيضاهىالمقدسةالذاتهذه4.

ولكنها،القوةتلكماهيةفيالمختلفةللتصوراتشعندعهابلسلطانها،مدى

حقيفهىبل،خالصةعقليةصورةولا،مجردةفكرةليستأنها.ممعئروحية

مادية.غكلولكنها)3(،خارجية

هويخضع،مقهورةغيرقاهرة،علويةتوةهىالمتدينهايؤمنالئالقوةهذه.ه

طواعيةالمتديننفع!عنيصدرتمجيدخضوعهوالخضوعهذاله.هىتخضعولالها

)4(.المتديننضفياليأسيخلقولاالأمليجلبخضوع،كراهيةلا

دراز"الدين"،الش!يخيعرف،الدينلمفهومالرثشةالعناصرهذهاستعراصبعد

شعورلها،علوية،غيبية-ذواتأر-ذاتبوجودالاعتقاد11:بأنهمانغا،جامعاتعريفا

علىيبعثأنشأنهمناعتقاد،الانسانتعئالئللشئونوتدبيرتصرفولهاواخيار،

والأححارالأشحارعبدمنحئبأنهكيية،بكوكاالمقدسةالمرلهةللذاتوصفهفيدرازالثيخكتدرك)1(

لسررصأو،غيبيةلقوؤمهبطالأضيأءهذدأنيزع!ونهميلالملصوسةمياكلهاولامادقا!بدونلافهموالأفار،

38.عى:الدكن.ابلغالتقديسهذاشهميوحبكامض

وراء.مماالا!كاذهدافيالدييةالنظرةتاركالروحيهالفلفةأنمنالرغمعلىلأنههنادرازالثخ!قب)2(

.41ص:الدكالقود.مذاالأدبيةالصلةمنقطعةبأماتفارفهاولكنها،عاملةفاعلةترىاوتودمنالطية

منكثكلظنمابعكسكرحد!،الا1الإلهإذقولهاا؟الالها11مفهومعنأرمسترونجطرحتهاالقالأفكارمن)3(

رحلهفيانحييه"،0فيالاناذاخترعهاداحلية*،ذاية11قصيماهررأكها،فيالإلهبلخارحية"،اكحقيقة1،الاس

المقدر.عنللبحث

باختمار.364-9ص":الأديانتاريىلدراسةممهدةابحوث1:الدين()4
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بإيجازهوأووتمجيد"،خضوعوفي،ورهبةرغبةفيالساميةالذاتتلكمناجاة

حيثمنالدينإلىالمظرحالةفيوهذاا،والعبادةبالطاعةجديرة،إلهيةبذاتالايمان11

علىدرازد.فيعرفه،خارجيةحقيقةهوحيثمنأما.التدين.ممعئنفسيمةحالةحو

الىالقواعدوجملة،الالهيةالقرةتلكصفاتتحددالىالنظريةالنواميساجملةاأنه:

ا)1(.اعبادقاطريقترسم

الفكرالغرب:فيواصطلاحالغةالدينمفهوم:اكفيالمطلب

الانجليزية:في!ناءول.اon..لكلمةالظريخيوالتطوراللغوىالأصل10

تترجم)الئألمء!"8"*هألكلمةاللغوممطالأصلحولالغربفياللغةعلماءاختلف

إنهاوقيلا؟ثأنيةايقرأ1أممط'%relegere"/هوالاشتقاقيأصلهاإنفقيل(؟الدينإلى

الأخيروالاش!قاقب"،ايعلق1أوايربط"1.ممعئ"religate"أو"relegare"1منمشقة

11الأدياناموسوعة1ولكن(.تاريخيا)2الكلمةأصلشرحفيالمعاصرونيفضلهماهو

يتعلقلاالأصلهذأأنكما،معروفغيرالراقعفيالكلمةأصلأنترى،الأمريكية

حال)3(.أيةعلىالحاليباستخدامها

الكلمة،اصلحولBouquetابوكيه"1الأديانلعالمآخرجعفررأياكمالويرجح

.ممعئ،l-!ءالاشتقاقىالأصلمناخذتأنهااعتقدمنالرومانيينالكتابامن1:فيقول

وأ،إلهيهو.مماألاتصالعلاماتملاحظةأىأوالملاحظة؟،العدلأو،والجمعالأخذ

نأ.ممعمئإ،-"أهوالاشتقاقىأصلهاأنرأىمنومنهم.الطيرةأوالفألأماراتقرأءة

وماإنسالماهومابينالعلاقهتعئ"religio""الكلمةكانتولهذاب،يعلهتأويربط

-perالانسافيفوقهو Humanنأويظهرذلك.إثرعلىالمعنيينالكلمةحملتوقد3ول

ا:طالقدم،العالمأديان-):الأديانفيدراصاتكلرش:أحمدأحمد.دأ!ا:انظر46050-صالساقي!:1()

.ا9-.صالنا!ئر،ذكرد:نم،7891هـ-9138

ford English Dictionary, (J..A Simpson & .E .S.C Weine; eds.,) 2nd ,.de Oxford:Clarendon2*مل()x

9891..Press

.الحدثالعصرحئ،التاريخعبرمدلولاتهارتغو،وتطورط،الانجليزيةالكلمةأصلل!عالمعجمححذايخض

3)0.اول.207+11 Encyclopedia of Religion, (2nd:).de "Reli!)o
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الاغريقيةالكلمةدقةبكليقابلالذىلأنه،الأصلهوكان)الملاحظة(الأولالمعئ

ParatUresisا)1(.الشععائراوأداءوالتطرالفألعلاهات.مملاحظةالعناية11تعىالى

بألجذريلعصقلااللغوىالمعئف!ن،الإنجليزيةاللغةفيالكلمةأصلكانوأيا

جهة،مناللغتينطبيعةلاختلافنظرا،العربيةاللغةفيالحالهوكماالامثتقاقي

هذهمعالمامنكثيرأصبححئ،أخرىجهةمنالعصورعبراللفظولتغيرمفهوم

معانيهافيترتبطلاالإنجليزيةاللفةأنحانبإلىهذا.المهملةفيالمطمن،الآنالكلمة

بكلمةيتعلقفيماخاصة،للكلمةالأصليالاستخداملهايحفظمقدسبكتاب

نأذلكمنالرغمعلىيبقىولكنالدين".11كلمةمثلالانسانحياةفياجوهرية"1

غيبية.عظمىبقوةالتعلقأممط؟التعلق"11أوالارتباط"11معئإلىيعودكانالكلمةأصل

:(Religion""2)"لكلمةالتاريخيةالاستخداماتمن

مقلس.أودمحط،نطامفيعضوأورهبافيبعهدمرتبطدينرحل.

.للراهباتأوللرهبانسد-ثلللدينبيت.

دعط.فرضأوواحبإلىتضيروقددمحط؟أورهبالطنظام.

وأما(،)شىءتقديمىأوما(،)شىءفيباعتقادلوحىمعينتصرفأوفعل.

الاعقادهذاعنتعبرشعائروممارسةحاكمةروحيةقوةإرضاءفيركبة

(.الآن)نادر

البروتستانتية.أوالمعدل!الديانة.

.الاستخدامنادرةأومهملةالآنأصبحتالمعالطهذهفكل

الإنجليزية:جمالمطلي"الدين"لكلمةالحديثالتعريف20

)3(:الآتيةالمعافيحولالحديئةالإنجليزيةوالقوامشالمعاجمفيالدينتعريفيدور

الديانةمثلوفلسفيةأخلاقيةنظريةعلىيشتمل،والعبادةللاعتقادنظام.

أيضا:انطر020ا-9عى)3(هام!:الأديانبينالاصلامحعفر:إكرايمكمالعمدد/1()

15..Bouquet,.A,.C Comparative Religion: A Short Outline, p

.(2 Oxford EnglishDictionary)

1002.(3.,[ bid; Webster's New World College Dictionary, (M. Agnes;,).de 4thed)
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ية.البوذأو((1)الإسلام)أوالمشحية

عليهوكب3،قدرتح!3ماورأئية()أوغيبيةعظمىمودفيالانساناعتقاد.

كلتالناضى!ت:الاخا،قىالعقلىالموقفأيضاوهووعبادتها،وتاقديسهاطاعها

المجمع.أوالشخصعلىبتأثيرهيتعلقفيماالاعتقادهذا

:حاكمخاله-أماعلىوعبادتهاطاعتهايجبعلويةأوروحيةقوةفيالاعتقاد.

والشعالر.السلوكفيالاعتقادلحذاعنوالتعبيرلمالعالهذا

.ممثلصترأوتبهاحمطاالأخلاقةللقيمأو،للعباداتأوللاعتقاد،نظامأي.

ا)Humanism".)2الانسانية"كالديانة،النظامهذأ

بانديانةالاصلفيتتعلهتكانتححذدـال!طمة،إطلاقاتأغلبأنهنا،ويلاحظ

فيادخلأنبعدولكن.الميلاديعشرالثانيالقرنحواليإلىأغلبهاويعودالمشحية،

لم،وعديد،جديدةديية"11مصطلحاتظهرت"،البشريةالمذأهب11بعضمضموتها

/كهـ.س!.لية،الديىنةامصطلح،المثالسبيلعلىمنهاتجل،مناللغةمعاجمتعهدها

11./لط!يعيةوالملدلإنة

Naturalالطبييةيانةاللى8 Religilon

الاخيزية؟المعاجمفيالدين"11مدخلإلىأضيفتالىالجديدةالمصطلحاتمن

ية.:الرتالميجةدكSعلىيقمرنهاالغالهولبر،التعريصهذاتحتالاسلاميذكرالمعاحمدعض1()

بانةلملا!لمبرعةإنهأحلحا:قالنحتلفة؟تمصصلحااإلولHumanismمذبالفلفيةالمعاحمترجمت)2(

الآدا!،:االفنر-لرعايةالأعلىالمحل!رالقاهرو:الفل!فة:ممطلحاتمعحم:رآخرونعفيفىالعلاأبو)انظرة

:تشدرالانانةالعلرمإلىتصل!اثعا!ةإنانيةعةتروهئ:3!ص!يما"مصطلحآحرعيهوأطل!45(؟ص1664،

"لمو/لايخ!الطا*/لذمب:إنهتجاكحا76(؟عرالفلسمبما:تالممصلحاامعحمالحلر:عدد)انظر:أصها"على

لاب:اا-:-اضضة،اع!صفيالمفكر:ريمثلهاالئالفكريةالحركةعلىالمصفلححذاويدل:!لمب!ة

حلاصرلأذا،عتقاد1حوليدزرالانسالقالمحعبإز11رشجمرندىويقول.:برحير.بتراركثلالانايين"11

حلاص-أ-إلىتدهصالئالميحيهللعقيلىذالمحالفةكلمحال!وهرد،وحلىالأنالىبالجهلىيتحفتالأنسانةا

المعحم:شلالةسفبء،!سف،:حصبة.شاد:)اننم!إ111الأيمااركلوحدداللةسبفضليتحصتالأنساذا

الراله!اشت!دس-الثالىالحصفيإيطائافيراحتإيديرلرحبة:هى"/لاب!إ"!،:كلمةإلىترجمكماالغل!فى(.

الانساذ،امركزححانغافةلاعاسححاالقدبمةالنقافةإلىللعردالدعردفيوئملت،بتراركإكطالاضاعرإليهادعاخر،

صر::اغسنةالمدطلحاتاسامااالمعحهالحغئ:المنعمعبدد.)انظر:وقيتهوحريةكرامتهعلىالتاكيد:غايتها

12.)tقاموسوبفيفWebsterتؤمنلاات-الحدثةالعقلاليةاحركةإلىحاصةلحفةيرالمحطلح()أىإنه11للا

كيب!ا.قرىأىإلىاللجرءد:ذلغها،الايهثاءعلىقادردالانانيةأنرترى،لاله
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religion"الطبيعةدين11مصطلحكانالطيعية".الديانة11مصصلحأ of natureفيمايشير

قال،2016عامفيولبر.الاقديمةألاغرياتةالدياناتفيالطبيعةقوىعبادةإلىسبق،

)1(
Williamجيمسمو-- James'الاوربيةألاقارتيناكتسحتقدر"التصواانطرية1إن

صجديد-صورةالفهوراالمجامهدمما،الأخيرةسنةوعشربتالخمسفيوالامريكية

منعريضةقاعدةف!صمنالمسيحيةجذوراقتلعتقدالأخيرد،وهذها؟االطيعة"عبادة

Naturalأو"الطبيعيةالديانة11مصطلحبذلكدخل.الغربيةالأجيال Religionإلى

ءيلمعء،"المؤلهةالضلسفة11باسمالفلاسانةاصطلاحفيعرفماوهو،الانجليزيةالمعاجم

الأكاذيبمنمجموعةكونهعنيزيدلا،المسيحىالوحىإنأنصارهاقالوالى

)2(.تصورهمفي،الخرافيةوألاتصص

بالمعئ،الغربفيللدين"اصطلاحي"تعري!يوجدلاأنهإلىهنا،الاشارةوتجدر

1)جيمىوييام1() 19 0 -( At)Tالأثر11فيمؤلغاتله.الحديثاضاعل!روادوس،أمريكييخلسرفهو

حبتالدار:يية؟الظورولفريةتالبراحمابةأنصارمنوكاذ،ايأديانوفلفة،والتصوف"،الديةللتجربةالنفى

فل!فتهكات.الرىالتاريخمدىعلىالأف!ر"و"لطور"الجاتا!تطوربيزكبرثابهلوجود!ؤستإنهقاك

ىأ،التقليديةالدييةالمؤساتعلىالركبرصبدلاا،الروجةالديهالخربة11درا!ةبأمبةترمنالديية

.ول!//:"،،411ء"أ؟أس.!أأسأطأ*ل!مهااأ،كةح!)0030)فا!"63الاآه3اح+هأ!ا:نظرا0الكني!ة

قرانينفيالعكلىإعصالخلالصأىاعقلا"،1أد!ةبرحوديز!منعب،الغربفيعر،الئامنالقرنفيصاد)2(

11الد!يةالمؤصات11أضكالكلوسلض-هاوية،ديالةأووحيباىيرميتلاالمقابلفيوهر؟المحكم:نظامه،الكرن

رفضهأصبا!أهمستوكانأعه،5ولالربوبية"11أوالألهية"11.ممدبالمدهبهداعرفتحديدا(.)المجة

آالصدالدايةيعكسما:هوالخرافات"،11مصد.أفاورأواالعلصي،رالمكرالعقلعلىحجرماهو،للحجة

ويقول،الحاليوقااإالغر!بكرحخورلهيزاللاالمنبوححذا.الغربفيوالعلمالدينبينالحممي

الطيعةاقرىمر،الحاقيحذاول!ا!حالؤ"،لهأنيوكدالمحكصة،وقرانينهالكرننظامفيالنظرإنأنصارر

للمسيحية،رفضهميزكدونيزالردولاالكود.هذافيالمحكم:النظامالقوانيزمصدرداقاهىوالئ"،الخلاقة

مدمبأنصارمرقع:انف!إ.اللةشجردوللاعقادضرورىغر،الدوجماقيكلفادـالم!يحىالإيمالى"11أنويرون

//:Lhttp+:ااالألهيما11 www. deism. com/ deism_ defined. ht:والظر

Oxford English Dictionary: Deism

اللة،وحودعلىعقليااصندلالا-يكرأديمكرصايعكى،الالكتروكموقعهمعلىالمذحبهذاألصاريقرلهشما

يبحثرنقرلمم،منيبدوكمافهم،.لاكصبيلعلىرشد،ا*تكد"والاختراعالعناية11لدللعرفمماويقترب

الغامفة،الدوحمايةوعقاندعاالميحية،الديانة"11قيرديرفضرنولكنهمالحلت،ودليلاعليهو!رونالحة!"،11عن

هذاتحلتأذلافكيف،تعقلىلاالحماءفالطيعة،العقلىيخالفذاتهفيهواشنتاخ،إلى:ذمبراالعق!-،تناقضال-

القوانينمحدرنغسهاشهىللإنساد،الحاك-ححيالصصاء!ا11الطيعةتكونالمادكطالمنص!!هذاوعلى!المحكمالظام

ضعانرأونود،أوثحي،أوإلهش:حودالشيددعلىيقرمدد-لأىداعهاكفلشثم:منللكرد،المحكموالنظام

وايأحلافئ.الر:حىاعا!رإلىدعودأفاأىشعادإت؟
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الظورتعرضقدمنا،كما،الانجليزيةفالمعاجم.المسلمينعلماءعنديوجدالذى

تضافتزالولا،أضيفتا)خطوالمعافي،مهملةاصبحتالئوالمعافي،للكلمةالتاريخى

حولتدوركاشاأنماالأصلولكن،الغربفيالفكريالتطورحسب،المدخللهذا

من!همعددأضاففقد،الغربيينوالفلاسفةالعلماءتعريفاتأما.المسيحيةالديانة

الفكرممط.توجههحسبكلالدين"،11لمعئ"الخاصامفهومه1

*للدين+:الفربيينالعلماءتعريفهامرالتىالمراحلأهم3.

الفكرفيالدين"االفظلتعريفكاملأفصلاالأمريكية"الأدياناموسوعة1أفرفىت

مصصلحاعنالبحثهو؟الدراسةهذهمناساسيالغرصأنوبينتالمعاصر،الغربى

بصعوبةالموسوعةأقرتماوهو"،الذاتيةاماهيته1وتحديدالدين"11لتعريفشامل

وأالديق"11مميزالئالخصاثصمنعددلتحديدمحاولةإلىلجأتلذاتحق!يقه.

جميععلىتنطقصورةفي،الانسانيةالحياةمعالممنعداهماكلعنالمقدس"،11

الد-كأ".11وليع!"،الدينيةالحياة11أشكال

الدين:تعريفليالحديثة"الفكرلة*المدارسأثر10

الدين:مفهومتحديدليالديية+"التجربةأهيةإبراز.

فيالدين"11للفظالغربعلماءقدمهاالىالتعريفاتإن،الأديانموسوعةتقول

عنتبتعدأنمختلفةبدرجاتومحاولتهامدارسها،بتنوعمميزت،الأخيرةالقرون

الشديد.للتعميميعرضهاأوجامد،قالبفىبرمتهاالدينقضيةيضعالذىالجمود

عامامفهوم1تحديدمنللتحولمحاولاتظهرتعشر،الثامنالقرنأواخرفمنذ

،المفهومهذاتحديدفيللإنسانالداخلىالشعورأوالبصيرةدورإبرازإلى"،للدين

376شلا-سماخر)1(تعريفومنها )A Schleiermache-اهذا1:بأنهللاين1834(ا

ألابتعادفيالعلماءمنكثيربدأالوقتهذامنذا)2(.االمطلقةبالتبعيةالداخلىالشعور

الرومانه.المدرسةإلىوينتمى،الألمافيوالفيلرفاللاهوتلمعا)1(

منعددادرازد.أوردوقد.62صالأد!اد":تاريخلدراسةممهدؤابكرث1الدسندراز:د/عبدالئةانظر:)2(

فيلرأ-الجثتعرضوقد4ت،الفرالقرذوأوائلعئر،التاصعالقرنفيللد!نالفربيينالعلماءتعر!ات

لاالأخرىالتعريفاتلأدبدا،وضكتفى.المبحثهذامنالأولالمطلبفيالتعر!اتلهذهالمخلفةالاتجاهات

الحديث،العمرفيالغربىالفكرفي11الد+امفهرم0اخلافحرلنامثهبصددتحن.مماباضربثكلترتط

92.32-ص:الدين:انظر.العشرينالقرنمنالئافيالنصفيحاصة
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عقيدةأومعينا،مفهوماتملىوالىمضمونها،فيالوعظية؟السابقةالتعريفاتعن

هذاحيالها،الداخليوالانفعالالدينيةبالتجربةتتعلقجديدةعواملوإدراجبعينها،

الشخصىالحسيعكسالتعريفاتهذهأغلبكان.والأخلاقالقيمعواملجانبإلى

ا؟امذهبأردينلاعتناقالحماسيالانفعال11جيص!ويليامعليهأطلقماوهرالدعط،

والأسيوية،البدائيةالدياناتعلىمضمونهافيتنطبقأنيمكنالتعريفاتهذهولكن

،المثالسبيلعلىالبدائيةفالدياناتما.بشىءالاعتقادحولتدورالئتلكمنأكثر

العاداتأثرذهاويبرزالعاطفى،الجانبحسابعلى،الاعتقاديالجانبفيهايقل

حولكبيراثقلاتضعالي،الأسيويةالديانأتذلكفيومثلهاكبير.بشكلوالطقرس

وينبغي)1(.الخارجيةالاعتقاداتمنأكثرالدينيةالحالةلهذهالداخليالادرأك

التدين"،11اختزالإلىخلصتقدأرمسترونجأنمنإليهالاشارهسبقتمااستحضار

11.الدينيةالتجربة11في،كانتصورةأمممافي

وأللاعتقاد"،"بهظامالدينعنالحدشامن،الأساسفيالتحولكانإذن*

الداخلى؟المعتقد"،وشعوره11حالةعنالحديثإلى"،عظمىأوغيبيةقوةفيالاعتقاد11

التدين،.ممعئ،نفسيةحالةهوحيثمنالدينإلىالظردراز،الشيخيقولكماأو

البدأئيةالديانأتإدراجمحارلةهوهنا،والملاحظكيبية)2(.بذاتالاعتقاددونولكن

ا.االدين11تعريففيوالأسيوية

الدين:"مفهوم*تحديدليجديدةعواهلطهور.

والأنثروبولوحية)3(،الاجتماعيةومنهاالحديثه،الانسانيةالعلومظهوربدايةمع

ا؟انشأتها1أوامفهومه"،1تحديدناحيةمنسواءالدين"،11دراسةفياخرعاملظهر

دينفيهان!ثحأاليوالثقافية،والتاريخية،الاجتماعيةالعواملالاعتبار،فيالأخذوهو

عنعبارةليع!الدينأنالأنثروبولوجيا،وعلماء،الاجتماععلماءحجةكانت.بعينه

Encyclopedia).1):ا!ناء"oولاا,/397611. of Religion (2nd ed)

.94صا:االأديانتاريحلدراصةممهددابحرث1:الدين)2(

الأنثروبولوجامنها.فروععد-إلىويقسمو"تطوره"(الثرىالج!تاريحالأثروبولرجاعلميدرس)3(

الئ،والحضاريةالاحتصاعيةالأنثروبولرحياومنهاfتطررهاومراحل،الأولالإنانصفاتتدرسالئالبيولوحية

المحتصعات،هذهتحكمكانتالئوالقرانين،الاحتاعيةومرصاته،وعادأتهالبثرى،الجنىمعتقداتبدراسةقتم

المديمه.والمعتقداتالأديانلدراتيقمالذممطهوالأحرالضموهذا
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منكثيرأوأن،الثقافيةالعوأملعن.ممعزلنشأتمجردةتجاربأو،وقيمأفكار

العواملإطارفياىفقط،الإطارهذأفيفهمهايمكنوالشعائروالعادأتالأعتقادات

الجديد،التوجهذلكمثاك)1(.الدينهذافيهانشأالىوالثقافيةوالاجتماعيةاستاريحيةا

ايمتلك:الديننشأةفيبرأيهالمتعلقةDurkhei+)2(دوركايمإميلالاجتماعلمعامقولة

وهذا،العقولفيDivineالالهىبالعاملالاحساسلخلقضرورممطهوماكلألمجتمع

الآلهة11إنيقولأنيريدفدوركايما)3(.الأفراداعلىقرىتأثيرمنالمجتمع"11يمتلكه.مما

منحقيقتهفييبعلاالدينأن.ممعئ"،وراءهتختفيولكنها،نفسهالمجتمعإلاليست

دوركايمنظريةلهتعرض!الذياللاذغالنقدورغم.المجتمعمنينبعبلالفرد،

الحين،ذلكمنذيزالونلاالاجتماععلماءأنإلا،الديننشأةفيالاجتماعية"11

)4(.للدينالاجتماعيةالنشأهحول،الرئيسيةدوركايمبنظرةيحتفظون

العلرمحذدنجظهورالد-شتعركفتحرلفقد،الحديثةالإنانيةالعلوممع4ت،للدالنربيينالعلطءتعر!اتتدور1()

بدأتكصا.الد!مفهرمعلىولغركةبلراحتماعية،"نفيماأخرىعواملإدخالإلى*،للمعتقدات*نظامكرنهص

بلكمعتقدلشالدفى"،11مفهومإلىمنها،البدانيةخاصةاكافها،تمالئالمققداتكللاضافةمحاولات

الظواهرعلىالتركيزوبدأ،المختلفةتخصصاقم"ابحسب1الد!نتعردففيالعلماءاختلفلذا."إنعايخةاكظاهرد

العرضهذامنسيتبينكضا،المعتقداتعلىوليسللصققد،الفسيالانفعالأووال!ئعائر،والطقوسالخارحية

والحلماءالق!فيةهذهمعالتعاملفيالمسلينالعلماءمنهجيةبينالأصاسهالفرراقمنهذاولعلاضاريخي.ا

ةعلتالمتغرهذفىـالفظر!الطيئالانيحاولالاصلامىالعالمفيالعلمافيالفكرانبالذكر،والجد!رالغربن.

العصرتنا!سبلاالئالجامدز،الائدد،الأفكارعدالوقوفوعدم،والتحديثالتجديدلدعوىالاسلاميةانرابت

و"الاعنصادواحد"بدأإكالظواهررد11الد-!:الحطبنقدزيد:أبرحا!دفصرد.ذلك:فيانظر.يدعونكما

القرأنيةللدراصاتخامىاحاب1:عليةقراءةالاسلاميالفكر:اركرنمحمد؟"والسلفايراثططةعلى

الأحرالمانلللثريعة:التطمهالأصول11الثريعة:أعولالعثماوى:سعيدعمدالمسثاروآفاتها!؟

عنوكلامهحنفيحسند.لمثررعالفكريةتفنيددـللأصفي،عحارهمحصدد.أيضا:وانظروالصراث*؟الخصية

.1،5991ط،الثروقدارمحترا،ا":منالإ!لاماتفريغ1والو!ر:الزويربينالإسلام:والمطلقاتالوالتإلعاء

يعدأنهكماالرضعي،المذبأنصارمن،فرنياحتصاعلمعاهر!1(179-ا)858دوركامإعيل)2(

كما،كونتأوحستأصسهاالقالاجتحاعية"الوضعية11مذمصطرر.النربفيالحديثالاحتماععلممزص

sacredالمقدس"11مثلالأدطن،دراصهفيجديدةمفاميمطرحهنأولوهرالآنثروبرلرحيا.علمفيبصتلهأن

معتقداتدراسةعلىرنجىبثكلاهتمامهانصب.totem:".الطوطم"،profane)الدنيوى(المقسى.اغر!

انظر:الطوطم".11بعباددالمقدسمفهرمربطكصا،الدانجةاخاثلا

0-C3%89mileDurkheim#citenoteهءلنهـا.ne//:ptth wikipedia. org/ wi

.702عى،2691ظ،feلايفمجلةفيلرالديية"،للحادالأولةالصور11:بعرانبحثمن)3(

4)ن!هول3976.11/011 Encyclopedia of Religion (2nd:).de"Reli)
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فأغلب،بالدينالمتعلاقةنظريتىصياغةفيدورهمأيضا،النفسلعلصاءكان

الرعىمنتنتجألىالنفسيةوالقوىالدوافعحولتدورقدموطالىالتعريفات

فيتكمننفشةاظاكرة1الدإنفرويدتال،المثالسبيلعلى.بالذاتالانساني

قبلمنهالتخلصوخببث!رب،وهموأنهداخلىأوذاتيالدينمنعوأن،اللاوعى"

)1(.الانسانينضجأن

الدينمفهومعنأحديثس،الجوهريالخولحذانلاحظ،أخرىومرة

11.نفسيةأواجتماعية"كظاهرةالديندراسةإلى11،"كمعتقد

الدين:مفهومتطورفير+الدنيوى***المقدسثائةأهمة.ب

+المقدس+:مفهومفيدور!يمرأي.

)غيرو"الدنيوى"،sacredالمقدس"11ثنائيةطرحمنأولهودوركايمإميلكان

لمفهومالمعاصرةالغربيةؤيةاأفيأثركبيرالمقابلةلهذهكانومد؟ءaيهo()2(ء+المقدس

ثم"،الديناطيعة1عنالحديثإلى"،الدين"تعريفمنيتجهالحديثبدأفقدالدبت.

تكريسإطارفييدررحعذاوكلىا؟االدينيةللحياةالعامةالخصائص11عنالحديتإك

.ممفهوممنهماكلوعلاقةتنت!ظمها،الئو"الرموز"الأسطررة"،11دراسةألمجة

.بدورهتطربىوالذىالماقدس"،11

أعلى/مفارقإلهبينالتمييزفي،الأصلفيالرؤيةلهذهالأساسىالبناءيمثل

ماأما.والإنساناللةوبينوخلاقه؟الخالقبينأممط؟عداهماكلوبينTranscendedلم"

(1 The New Encyclopedia Britannica: "Philosophy of Religion',;684/25 Encyclopediaof)
49763976-11/."Religion(2nd:).de "Religion

11انتهاكهالمحرئم11وهوالمقئس!،11مقابلو،المادىمبالعاصلةلهمااكل1ءenafلمorيلفصيقصددوركاعكان)2(

4ت:الد"ا:المقصو"عرالمتحس"11:هذدـاثنايخةعلىدرازد.أط!!وقد*التقديى+.3بفكريوحيلآنهأولقدجة،

المقصود.للحمىأقربنه119،المقدمى"غيرمنبدلا،البحثهذافيا!الديرى"لفظاشخدمومد.912عر

(r)لفظتعركفالفلفيةحمالمطتاتTranscendentعرفهالفلفة:لمصطلحاتالاط-المعب10:كالآتط

عندالساو!ةالعقرلوهياحاا19فيالمزثرةهىالح!عنالغاثبةالمظرقةوالجواصس11:وقال"!مفارق"اانهل

)د.بنفه"،القاثمالماد!ةع!ا!ءدالجرهرحركانطكدوالمفارقالمتكلحين.عدالأعلىالملاأوالفلاضة،

rصالحفئ: . (Ar1.!الرتةحيثصعل!وصاغودماحأوز*أعلى/أ!لانهعرفهالفلسمهةالمصطلحاتمعح

حىالمفارقاتإزومالامفاش:".1بانهعرقه:الفلفىالمعجم.173r(.ص)عبددـاحلو:الوحرد*،جثو!

ا"مدخلى:لكتابترحمتهفي؟221-222(.ص:وآحرونوبه)مرادبانفها.القانمةالمادذعنالمحرد-الجراهر

حرزيف:انفراللة؟أىالمامر"المفار:اإلى:االمصطلحهذازقزوقحمدىعودترحمالفلفي"،الفكرإلى

اصخدءلذا.ا26:صرم،691آهـ-4161العرل!،الفكردارالفلفيةالفكرإلىمدخلبرحيكي:

عليه.جماتإاأعدا،تا:1نضاهذوـالدراء،حلالى3Transcendentلفصصتلتبو+مفارق"لفف
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صفةفهى".انتهاكهخلمالاأوالمحرم،11فهوcsacred)1بكلمةدوركايميقصدهكان

وأ،المحرمغيرأوالدنيوممط،وهوenaf/ه3!ويقابلها؟عاديغيرحوماكلعلىتطلق

رأيه،في،والمعتقداتالأديانفكل.الخارجىالعالميمثلهماوهو'secularالعلماني

بألنسبةمقدسهوماكلويحويامقدس"1أحدهاا؟"كيانيناإلىالعالمتق!مم

)2(.رأيهفيديى،فكرلأيالأصا!سةالسمةهىوهذهدنيوممما"،11والآخر،للإنسان

المقدلر:ليالأليةليةاكالمدرسةقول.

المشهدعنبذاتهينفصللاكليةقوةهوالمقدسإن11:الألمانيةالمثاليةالمدرسةقالت

الرجود)3(.وحدةإلىإشارةفي"،لعامالكلي

*:و"الدنيوي+المقدس*ثنائيهحولالحديثةالدراساتأهمج.

طبيعةأواماهية1عنالبحثحاولتاأخرينن،دراستينفي،الثنائيةهذهأثربرز

قدرمالطكرنماأوااالآلهةبهتختصاما1وتعئsac!د!االلاتينيةالكلسةإلى'sacredكلصةأصليعرد1()

كان*ماتعئ!rءملfanumالدنيوىأماحرله.تغامالئرالطقوسالمعبدإلىالإثارةفي!تعما!كانولكنهعصله،

الديوكة.(و،المقدسةوك!المقدسة،الأماكنإلىللإضارةالأصلىفياللفظيناضخدامفكانالمعبد".محيظحارخ

المكىالحرمأنالأددانموسرعةاعتبرتكمانعلإ،بخلعوامر!،مرصدخلهاالئالمقدصةالأرضذلكثال

ميقاتبينتخلطهنأالمرصوعةرلكن.للعحرمإلادخرلهيحرملأنهالمقدر"،11أى،المصطلحمذانطاقل!!دخل

أداءنوىلمنفقطواحبالاحرامبل،المحرملغرالمكىالحرمدخرلجرمفلا،الحرامالمجددخولوبيزالأحرام،

انظر:فقط.الأمابرعلىوليىثى،أيعلىلئطلقلحالمقدس"11للفظالحديثوالام!عصالالعحر-.أوالحج

516.1'/511,1,0"Encyclopediaof Religoin (1st:).de "The Sacred and The Profane

11."ديخوممطفهوعداهاومامقص،حرماكلتملوالأماطرالمققداتأنمندوركامقالهما،لذلكمثال)2(

نأصنلمحكنثىءأيأخر.ممعئ؟بيتأونغ،أوشحرد،أوصخرةأو،أرواحأو،آلهةككرنقدالمقلىوهذا

انظر:البداثة.القائلمعتقداتفيالطرطم"11عنحد!ثهمعرضفيالتعبرهذااستخدمأنهكمامقدسا.يكون

Durkheim, Emile; The Elementary Forms of the Religious Life: 1st ,.de New York: The Free

52..Press,,6591 p

الدكن،تحدكددـلماهيةؤمصددـدوركام.الذىالمقلس"11معىعلىالأمةشديدتحقبدرازعبداللةللدكرر

ترهـولاأثدالمقدسالشيءككونأنللازملشإنه11مال:جثالمعظم"،11.كلعئالمقدرتعركفدوركاميكر

حانبهإلاالطرهذامنولا،العمليضطردإلادراز،د.يقولكماالقدص،منيعتبرلمفهومقاما".أعلى

الححلىبالمعئالنقديىأننرىوخن11قانلا:ذلكعلىدرازويضبفاللسى".وتحر-موالمغالحخر"اوهر،اللى

المهياتمنالمقدسوإنمامقد!ا،يحدكهمنهيكلليىف!نهالظرى،معنادمنالنفرمىعلىسلطانهيتمدإمما

هناكدانالاعقادإلانها،ا،قراب1بعدمالمحرماتهذدلتقديسمعئلاثم.إلهةقوهعنهالهىمصدركانماهر

هووالرترالاحترامفهذاحاميها،مرا9احتراماالحرمة-تياحالهاوتجعلانتهاكها،منوممنعخميها،معنريةقيد

.31iص:الدين:انظرالعديى".معىقالزاويةححر

685/25,".(3"The New Encyclopaedia Britannica, "Philosophy ofReligion)
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والدنيوممط".المقدس11ثنائيةفيالمنشودالجوإبوكان"،الدين"تعر!منبدلا"،الدين

في-الأديانعلماءقدمهاالىالدرأساتأهممن،الدراستينهاتينكانتربما

العلماء،بينكبروجدلباهتمامخظىزالتلاوالئ،الأخيرةالعقودفي-الغرب

نأورغم)1(.الأخيرةالعقودفي"المسلمينالمفكرين11بعضإلىالاخمامهذأانتقلوقد

ذلكبعدجرىأنهإلاالبدأثية،المعتقداتمنالأصلفيمستوحاةكانتالمفاهيم3هذ

.الاسلامومنها،المعتقداتكلعلى،بأخرىأوبصورة،الجديدةالمنظومةهذهتعميم

استندتالئالأساسيةالركاثزمنأنهماإلىالدرأستين،هاتينإلىالاشارةأهميةوتعود

بتعميمهقامتثم،وتطورهالديننشأةعنالتاريخىطرحهافيأرمسترونجكارينإليها

اللة.بإذنحينهفيسنعرضهماوهو،الأديانكلعلى

:numinous+*الاخر/المفارقبمعنىالمقدس:الأولىالدراسة.

الدين،لتعريفجديدة.ممحاولات،العشرينالقرنفيالأديأنعلماءمنعددقام

.ممعئ،والنفسيةالاجتماعيةالعلومانتهجتهالذىالاختزاليالأسلوبيتجتبشكل

الراثدةالمحاولاتمذهمنمنها)2(.يتكونالىجزثياتهفي"الدينامفهوم1اختزال

5Rudolfأوتو)3(رودلفهاقامالىالمحاولةكانت Ottالمقذس""فكرةكتابهفي!+

المقلس11عنوانتحتالايعلامي"،العرب!الفكرتاريجة11:كتابهن!تحد!داالمقابلةهذهأركونمحمداضخدم1()

الثناثيةحنر(نركمالاصلامى،الفكرعلىلطرالئالطئياتمنأفحاعلى/دنيا*،دينالقرأنبلغةأووالدنيرى

العر!النكرتاريجةأركرذ:محصدال!:الاصلام.فيأصلاتوحدولاالدائه،المققداتكاالمقصودكاذ

.991ص21ط:الاءعي

حصرهاوالئ"،الديناطيعة1فيتن"الد11معزحصرحين،الاختزاليةهذهنفىفيومع،نفسهأوترولكن)2(

،محددةبصرر-ترجمتهيصعبnuminousولفظ.المقدسأوالالهىالحفورأماموالرمبةبالحوفالثعورفيابالتا

وهذا.الإنانلرحردبالة،المفارقالآخر"11هرالمغدس،فهداأشياء.عدذهنابالمقدسيقصدكانأ:تولأن

المقسى11إل:ترتجهعلى!اقصرلذااتمدين.نفسفيوالتعظيمالخ!وعهنمزيجالعكأمضحضورلهالآحر

دوركام.كدبالمقدلىالمقصودعنممامايختلفالمفهرموهذاالمفارث".

-1)3791أوتررودلف)3( AV)أعصالهأشهرمز.الأديانوعقارنةاللاهرتليتخصصدارز،ألمافيلمعاهو

theلللمالمقدى"افكرد1 Hoفياللاهرتفيالألمانيةالمرلفاتأفضل!و!د،1791عامثرالذىء"3كا!4،لمه

1)الرنابةمنnuminousمصطلحبنحتأوترقام.لغةعثركنإلىوترحمالعثر"ت،القرن numenالروحى

هذاأنهعلىالمقدسى"11مفهرملرحكتابهفيأوتوقامالمقدى".11مفهومإلىالجد!داللفظمذالثرالمقدصة(،

بالإله،الإيماذإلىيردىالذىوهرالمى،حارتثئ!رتطاسعرراوهذاحي.غركامضا،شعرراثرالذى

الرعي!كعىلألهالديذ،مكونات!أصاساربهايمثلالمقدر"11هذاأنأوتورأىوكان.المفارق(والمقممر،أو

.http://en:انظر.الالهيخضورالحاصر wikipedia. org/ wiki/ RudolLOtto
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the HolyملIdeaof.في،والقديسينالأنبياءتجاربعنألانجيللقصصتحليلهففى

بلفظالددخطالحضوربهذاالوعىعنأوتورودلفعئر؟اللهمعالروحىلقائهم

واالإلهىالحضور"مأموالتعظيمالخوفمنفريدامزيج1قال:كماوهوا؟الخشوعا11

فيYahwehايهوه"1الربوجودأدركحينإشعياءفإنولهذا.فئuminousالمقدس

خوفعنيعبرإشعياءفعلفر؟ا)1(.اهلكتإفيويلى11قائلا:صرخالمعبد،حرم

منالرغمعلىولكنه،المطلقالالهىالكمالأمامبالذنبوشعورهخالقهمنالمخلوق

وتبعا.تومهإلىالنبوةلرسالةحاملاوليصبحللعبادةالمعبدفيبقيبل،يهربلمذلك

أمأماللحظةهذهفيأصبحواقد،مماثلةبتجاربمرواومنإشعياءف!ن،"أوتو"لرأى

منغيرهعنالمقدسأوالالهىالكيانتميز)أكطالغيرعن"التامأو،الكاملالتمز11

الحممة.الدينيةللتجربةالمثاليالنموذجإنه"أوتو"عنهقالماوهو(،المخلوقات

الحضورأمامالخشوع"11منبنوعالشعورهذاحولتدور،رأيهفي"الدين"فطبيعة

الإلهى)2(.

علىالمفهرمهذاتطبيقأنيرىكاننفسه"أوتو"ف!نذلك،منالرغمعلى

علىوالهندوسيةالبوذيةمنفكل،الصعوبةمنالكثيرفيهوالأسيويةالبدائيةالديانات

إشجاء،تجربةفيالحالهوكما"المعظمالآخر11مفهومفيهايوجدلاالمئالسبيل

الدييةالتجربةاحذهقمةوتتمثل.العالممعالتوحدبفكرةعندهمهذاعنويستعاض

3mystical(يهم)الواحديةالصرفيةالتحربةفي،عندهم monisلمفاهيمهموفقاولكن

Taois+والتاوية)4(والبوذيةالهندوسيةمنكلاأننجدهذارعلىلها.الشرقية

.ه/السادسالإصحاحإشحياء:ضر(1)

4976.1/1,11(2 Encyclopedia of Religion (2nd ).de: "R iion)

الواحد،إلىالكرذزالكثرد!ردالدىالمنحب11ياكا:الغري!الفكرفي*الواحدية"الحفئعدالمنعمد.يصسف)3!

ركمالاطولمالعافيالأثياءاتفاقهيوالواحد!ة.المثالأو،الطاقةأو،الروحأو;All.,_الذىالراحدالمبدأأو

الزعةتلكمعانيهاومن)هكل(.والماد-والروحلم،والعاالنبينتجمعالئ3الرحدأو)برادلمي(،الظاهرفياختلافها

الحفئ:د/عدالمعمانظر:مظاهرها".تعددتوإنالحققةوحدةعلىوتقوم91(0)0هيحلرأصسهاالئالفلسية

.229:الفل!فةلمصطلحاتالاملالمعجم

إنهوبقاللاوتاد،أولاوتروأصسها،القدمالصيئالفكرفيالكونفوضيرسيةبعدالثانيةالمدرصة11هي:التاو!ة4()

وبقص،اليا:أاليهجoaT!هووالتاوثني".+الاوليحوالمقدمى3وكتاالميلاد،مبلالسادسالقرنفيعاكأ

.1viصالفلفة،لمصطلحاتالاملالممجمانظر:قرانينها".ووفقالط!يعةمنوالعلىالربه
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(Daoism)ذاتهأ)1(.البشريةالنفسداخلكاثنالحقيقي*المافارق11أنترى

البدائيةالأديانأخرج،الدينطبيعةعن"أوتو"مفهومأنهنا،ويلاحظ

فيقبل،منرأيناهماعكسوهذا".المعظمالآخر11مفهومجمايوجدلاالىوالأسيوية،

علىcأكبربصورةتنطبقأنهاحيث،الدينيةالتجربةعلىتركزبدأتالئالتعريفات

الدياناتأكط؟العاطفيالجانبحسابعلىالاعتاقادي،الجانبفيهايقلالئالأديان

لمفهومبشرياتصور"1أممطتطبيقا،أستحإلة11بل،صعوبةيوكدوحذا.البدائية

يعتقدمنمع،مفارقة،غيبيةبقوةيؤمنالذك!يلتقىللن.ديانالأكلعلىالدين"،11

تتجسدالغيبيةالقوةهذهبأنيؤمنمنمع،البشريةالنفسم!داخل"كائن"المفارقأن

شجر..إغأوحجرفي

:الحياةجوانبكلفيايإفي*و*التجليالمقدس:يةاكالدراسة.

لاالذكماالمحرمأوالمقدسلمفهومجديد!طرحاإيليادميرسياالأديانلمعأأيضاقدم

والتعظيمبالخوفالشعورعلىيقتصرلاالمقدس"11كعذأإنإييادقال.أنتهاكهيحل

11،الزمان11فيمثلهنرىأنيمكنبلأوتو،ءلالكماالالهىالحضورأمام

والثقافأت؟،المعتقداتبكلالخأصةالشعاثر"11وفيبل"،الدينية"،و"الرموزو"المكان

وفيالمعابدفينجدهأنيمكنالمقدس!فهذاوالأسيوية.البدائيةالثقافاتتلكخاصة

الىالأماكنوفيبل،معينةدينيةبحرمةتتمتعمن!ةوأى،المقدسةالشعاثرمناطق

وهذا.الحقيقيالعالممركزحولبألدورانطبيعهافيتوحىخاصةمبانبهاتقام

وغيرهاو"الجبال"و"الأحجار"،الاشجار"،11بيرتبطماغالباالتقديس"11منالنوع

ها)2(.تحلغامضةقوىأنيبدوالئالأشياءمن

clopediaof"ا,,4976/11 Religion (2nd:).de "Religion(1!لEnc)

هدفكانرالأوثانالأصامعئادمنأحداليى1:بغولهوالأضحارالأححارعبادةقفيةدرازالشيححلل)2(

والتكرع.التبحيلهذالهايرحبماالذأتيةالعظمةمنمادكافيرأىولاالملسوصة،هياكلهاالحقيقةفيعادته

هذانهميترب،غامضلسررمزاأو،يخيةلقر-مهبطهذرـالأضياءأنيزعمرنكانواأهمهوأمرهم:كلى

لافهمالمسلمينعنديحلفالأمرأنإلا38.ص،الأديانلاريخممهدبحوث:الدينانظر:البلغ"،القديس

ومد!.اللةرسرلعلىالرحيبهنزلإلهىلأمرطاعةهوبلما،حلتقدكامفةقرذلأنللكبة!ترحهون

حجرأفكأعلمإدما11قال:ثموق!له،الأصردللححرحاءحينالقفيةهذد!هالحطاببنع!رالمزمينأعرلخص!

اما-1بابالحج":11كابفيروادـالبخارى".قبلتكمايقبك!كال!ةرصلرأيتأكولرلاتفع،ولاتضرلا
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فقالchierophanyالتجلي"11مفهومفهو،الثنائيةلهذهابليادأضافهالذىالجديدأما

هذاهو،غيرهأو،مكانأوزماناكانسواءامقدسا"،1شىءأييجعلماإن

منكئرنقدلهوجهوقد..إغ.الحجر،الزمان،المكانهذافيللبشر،الالهيالتجلى"11

الذىالمقدس"،11مفهوميوسعأنحاوللأنه،وغرهمالاجتماعوعلماءالأديانعلماء

)1(.المختلفةو"الأزمنة"الأماكن"،11ليشملالأشياء،علىماتصورأكان

أماكنأو،البدائيةالقبائلعندبعينها،أشياء"تقديس"ظاهرةتفسيرمخاولفإيلياد

والمقصودبعينها.أزمنةحئأوأنتهاكها،يحرم،الدياناتبعضأتباععندبعينها

وأ،تقديسمنهيريدأنهليعلمهللمومن،نفسهأظهرقدالمقدسانكو،عندهبألتجلى

المؤمن"،11يعرفهامعينةعلامةطريقعنوذلكالشىء"،11هذاحرمةانتهاكعدم

منييدأقدالتجلىوهذايكتشفها.أنلهأرداالذكطهوالمقدس"11أنيقيناويؤمن

المسيحجسدفيالالهتجليوهو،الأعلىالتجلىإلىوصولاالثمجر،أوالحجر

كبيرا.علوايقولونعماأدثةتعالىاللاإ)2(،1

الم!ن:قدسية-

enafSacredلمهehT)5191(كتابهفي and the Proعرضوالدنيوممط"،المقدش11أو

وهوالمكان"،11بقدسيةيتعلقوأحدأمثالامنهانذكر،فكرتهتوضحعديدةنماذجإيياد

فيما،المثالهذاأهميةوترجع.إيل"ايت1أواللةبيتمعالسلامعليهيعقوبمصة

أرمسترونجكارينلأنوثانيا:بجلاء،إيليادفكرةيوضحأولا:أنه،الدراسةحذهيخص

791554،رقم:حديثالبارى:فتحالأسود"،الحجرفي-ذكر 0 /.rالمقدمى"11بينالثنائىالتقيمفهذا

فيتعلقمفهومهوودنيوى،مقدمىاكيانينإلىالعالمتقسيملأنالاصلام،في(صيلةقمهحدلاالديوى"،ر!ا

ىأعدنالمرحدولا،تعالىدثهنحلوقكلهفالكون؟المسلمبعقيددلهصلةرلا،البدائيةالقبائل.كلققداتالأصاس

Encyclopediaof",/11-5976.4976انظر:المعئ.!ذاالقداصةبخملشيء Religion ( 2nd:).de "Religion

.d1(أول(

&(2 Eliade, Mercia, The Sacred and the Profane, New York: A Harvest Book, Harcourt,Brace)

11..World.Inc.. ,9591 P

أهايعتقدهربلذا-له،الحجريعبدالأناناأنيعئلاالئحر،أوالحجرفيللسومنالمغدستجليإذإيلياد!رل

تختلفلافهذوـالأحجار.مقدسآخر،ثيءإلى)مجازا(حولهامما،الإلهيالتحلي"11مرضعأصبحتلألها.اعدت"

المابق.انظر:.الاخلافمذايرىالذىهوفقطالمرمنولكنالأححار،س!عرهاص-الراتحرو
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إبراححيب؟إسرائيلبىلأنبياءالالهاتجلى1عنتتحدثوهىتحديداالمثاللهذأتعرضت

ذأعلىإيل"،ابيت1باقصةأيضاوتسشهد"،بشريةصورةفيالسلامعيهماويعقوب

يعقوبإنالقصةهذهتقول)1(.تزعمكما،البابليةبالأصاطيرتأثراكانأ!نييعقوب

عليهاتصعدللسماء،وصاعدةالأرضعلىمنصوبةسلمامناكبأنحلما،رأىالحلا

يعقوبفاستيقظ"،إبيكإبراهيمإلهالربأنا:11يقولالربوحمع.اللهملائكةوكبط

:وقالبالخوفشعرثم".أعلملموأناالمكانهذافيالربإناحقا،1وقال،نومهمن

أخذالصباحوفيالسماء."بابوهذاإدلة،بيتإلاهذاما،المكانهذاأرهباما1

العمود.رأسعلىالزيتوصبعمودأوأقامه،رأسهتحتوضعهالذىالحجر

ا)2(.إيلابيتالمكانذلكعلىأطلقو"

الرمزوأنا،"رهزيةالقصةأنفييتلخصهنا،حدثلماإيليادتفسيرأنالشاهد،

11مكاناأصبحولذاالإلهى،فيهتجلىقدالمكانفهذاالسماء".بابوهذا11قولهفيحعنا

نأيجبلامحرما،أيضاويجعله،الأماكنبقيةعنتختلفخصوصيةلهوأصبحمقدسا،

،والأرضالسماءبينالتقاء"11نقطةأوامعبرا"،1كونهإلىيرمزأنهكما.حرمتهتنتهك

الأماكن،منغيرهتكونالحالةهذهوفي،المقدسلموالعاالدنيويلمالعابينالعبورأو

الأساطيرفيكبيرةبصورةيتجلىالمفهوموهذا.profء+ءلمالدنيوي"11لمالعاإلىتنتمى

المصرىكاناابوابة1أبنيتهافييوجدالى،الفراعنةحضارةمعل،القديمةوالحضارات

الإلهى)3(.لمالعاإلىينتقليعبرهامنأنيرىالقلعم

البقعةمركزيةقضية،المكانباقدسيةوتتعلقإيلياد،طرحهاالئالأخرىالقضايامن

الثالث.الفصلانظر:1()

.ا-28291/اتكر!ن:مفر)2(

27.26-(3.Eliade, Mercia, The Sacred and the Profane,pp)
العاءبينتفصلالكيسةعتبةأذكعتقدالم!بحي،المرمنإنإ!لاد،يقولكماالميح!ن،عندالاعتقادهذا!مثال

ألهافرى(بالم!يحبةالمرمنكرأمااكقادد.حبالم!،هعسيتحدالكيةفداخلىالمقدمى،لموالعاالدنبوى،

37:عىالابق:انظر.الأنجيةكغرفىـمنناءمجرد
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امكانه1إنيقولمعتقد،صاحبكلأنيرىفهو.المعتقدأتكلفي،المقدسة

في،أرمسترونجطرحتهاالتيالقضايامنأيضاوهذه)1(،لمالعامركزفييقع"المقدس

خصاثصمنإنإيلياديقول".المعتقداتكلفيالمقدسالجبلأسطورة11عنحديثها

وأنالالهى"،لمو"العاالدنيوى"لمالعا11بينعبورنقطةيمثلانه،المقدسالمكانهذا

اجبل1أو(،يعقوبقصةفي)كماالسلم"11مثللثىءبأيإليهيرمزفيهالتواصل

يقول-كماالأماكنوهذه.لمالعامحورهوالمكانوهذأ..إغ؟اشجرة1أوا)2(،اما

ا)3(.االمشردةالكعبة11ومنها،رمزيةاوفعليةبصورةتوجدإيلياد-

:الزمانقدسية-

فيهتؤديوقتوكلدءممط،أحتفالكل"إنايلياد:فيقول،المقدسالزمنعنأما

مقدسلحدثتصويرأوتمثيلاوإحياءإعادةيمثلهذافان،جماعيةشعائرأوطقوس

11.للكونالأولىالخلقلحظةتمثلالئتلكخاصة،القديمةالأساطيرإحدىفيحدث

الزمانهذافأصبح"،الكونفيهااخلق1الئاللحظةهى"،المقدسةاللحظة11هذه

منإنفيقولالمعتقد،لهذاتفسيرهإيلياديطرحبالحاضر؟علاقتههيماولكنمقدسا.

لماللحظةهذهلأن،أخرىمرهاستعادتهيمكنانهيعتقد،المقدسالزمنبهذايؤمن

قراءةامجرد1وليس،الأسطوريةالطقوسممارسةإعادةطريقعنوذلك،تنته

لبىهناكتجلىالإلهلأنمقدصةكلهافهيافلطين"،أىباكصلها،للدإلىاليهردعندالقداسةمفهوميمتد)1(

محاولالهمكانتولذأالعهد،تابوتفيهحفظالذى"الأقداسا!قدسوهيكلالقمس"،11مدينةومثلهاإسراثيل،

المقدسةالأماكنفوالدنيوى،المقدسفيهايلتقىالممطقة،دمذأنيعققدولىأكمكصاالقدمى.علىللاستيلاءالمستميتة

هذدـالبقعةعلىوينطق.المقدسأوللسماءاليهودعنديرمزفهرالأفداس"،قدسأوا!المميكلأماالدنيوى"،11تمثل

بقعةأقربفييعيثىأنيحبكان،القديمةالمققداتكلفيفالمزص!معتقداضفي"،العالم"مركزمفهومأيضا

أثاءالبابليةلالأصاطربالفعلتاثرواقداليهودأدويبدو.المثالبيلعلى،البابليةالأصاطريكما"،لمالعا"لمركز

تاثرهميدوكحا".العالمامركز1بانهيرمودالدىالمكانفيييشراأدعلىيمرونفهملذا،البابليالى3فتر

هملداالكرن،مهحم!!الذيأط!صانححيرض"ا19ا!كرداإيتوتاكا-ا"اا/لأحريتي،الوثىبالعكرأيضا

انظر:.لمالحامركرفييأنهعهون"،اجل1سحلققدلمالعاألىيعتقدون

TheSacred.42.كه- and the Profane, pp

إيلاد،اقترحهالذىالمفهومهذاتحتاللة"،و"يتالجل"،11قضيئتوظي!أرمسترونجحاولتوقد)2(

الماوية.لالأديانوانتهاء،الدائيةالأديا-منبدءا،المعتقداتحمغعلىلشهصا

38-37.(3.The Sacred and the Profane,pp)
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اللحظةتلكإلى،الحالةاللحظةهذهمنالانسانتنقلالأحداثفمعايشةا،الاسطورة

عندهمفالزمن.بالالهىالاتصال،الطقوسهذهممأرسةعنفينشأ،الماضىفيالمغ!دسة

ولا،الآلهةبفعلقداسةاكت!سبزمنهوبل،الحدثبانقضاءانقضىتاريخيازمناليى

)1(.الحاليةباللحظةيتصليزأل

علىيقصرلاالمقدس"11أن:التاليفييتلخص11،المقدس11عنإيلياديقولهما

تعيدالقديمةالآساطيروأن.الالهىفيهاتجلىإذا،والمكانالزمانإلىيمتدبلالأشياء،

لتفسيرملازمةالرمزيةأنيعئبالتاليوهذا.رمزيةبصورةالمعالمماهذهإحياء

11،اخرافة1مجردأنهاسيرى،واقعيةأحداثأنهأعلىالأسطورةيقرأمنلأن،الأسطورة

وراثها.منالقصودالمعئيظهرحئرمزيا،تفسيراالأحداثهذهتفسرأنفيجب

الحديث،الغربالفكرفيكبرىأهمية،الحاليوقتنافيللأسطورة%صبحوقد

المصداقيةبعضلاضفاءرمزممط"11بأسلوبتفسرهافيتتارىكثيرةمدارسوظهرت

كلفيبحدواأنيحاولون،الأديانتاريخبدراسةالمهتمينمنعدداأنكماعليها.

خلالمنسيتبينكما،أرمسترونجبالفعلفعلتهماوهو،النظرةهذهيؤيدمامعقد

)2(.الرسالةفصول

."idلاioول,"أ/5976.49761 pp. ;73-71 Encyclopedia of Religion (2nd ).de ": Re1(ول(

القدرممةالأصاط!إلىيقتربضكلليحديد،يلادىعامكلبدا!ةعند!امكزاللاالاحتفالاتمنالنوعهذا

اخفالاثماكة،الناذجومنحديدؤ.مورزفيأخرىمردترلدأنككنوكاية،يدايةلهاالئالسنةإنتقولالق

اخفالا،الآنإلىيقاميزاللاالذىالاحتفالوهرعام(،كلمنمارس22أو1،2أو2،)0+ابرروؤ"بميدالفرس

هذافيثحلوفاالئالنارأما،اعتقادهمحسب،لمالعاخلق!رمإجاء!يحرنفهمد.الجدولالفارصيلأالةيدالهة

انظر:صنها.فتطهرهم،والمجمعالأفرادذنوبتلتهمالنارلأنرمزى"11اعتقادفهو،اليوم

78.75-.ne,ppياكTheSacred and the Prof

ففيثهولية.احمربصورةالا!لأم"11شظرمةعلىلأيليادالأضرالطرحهذايطيقمحاولاتبالفعلحرت)2(

اثايخةهذهوحردعنتحدث،الماضيالقردشينياتليChelhك!شلهودحوزيفالفرنسيالعالمطرحهادرات

مفارقالمقدس"11أنترى،الاسلاميةالعربيةالثقافةأنشلهردرأىفكان.نحتلفبثكلولكنالأسلام،في

المفاطىلأثهبالمحا(ةعنطاقةغامضةهذفىـالحالةظلعبارليفالمقدرا.العالاقىعنومعزولاللدنيري*،1

الدار،طا:الإصلامىالمقدس:زاهىالد+تنرر:انظراطة".11نحودوماالاصلام!رحههاوالئحاذية،يمارسالذى

بعدعا.وما27ص500،2للنثر،توبقالدارالصء:
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الفرية:الرؤيةفيالدينيةالجاةتميزالتىالطهةالخمائص40

الأديانموسوعةتقول،المعتقداتكلعلىينطبقوأحد،تعريفطرحاتعذر"1بعد

قد"،عامةاخصائص1عنالبحتإلى"،الدين"تعريفمحاولةمنتحولألاتجاهإن

الأديانموسوعةأنويلاحظمشارول)1(.اختلافعلى"الدينيةالحياة11علىتنطق

كلالخصائصهذهإلىويضاف".الدينيةالحياة11بلالدين"،11تقللما)2(الأمريكيةا11

يراهكماالمقدس"11رمفهومأوتو،طرحهالذيnuminous"المفارقالمقدس11مفهوممن

إيلياد.

:الأديانفيايقليديةابزعة10

لم،العافيحالياالمعروفة،والمعتقداتالدياناتأغلبإنالأديانموسوعةتقول

بشيضلتمسكالأديانتزالولا.الأسلافقالهوبما،التاريخيةبأصولهأتتمسك

جانبإلى،وأفعالأقوالمنمؤسسهاعنوردوما،الديانةنشأة:الأول:رئيسيين

لكتهامؤلفيعرفلاالئللدياناتبالنسبةوحئ.الرئيسية.ممصادرهاالتمسك

للدينالأصليالنقاءعلىدليلأفحاعلىالكتبهذهتؤخذ،الهندوسيةمثلالقديمة

مرالىوالثقافيةالتاريخيةالتغيراتدرجةكاشامهماالظفي:)3(0تحريفيصبهلمالذى

نأهذايؤكدتغيير.دونهىكما،للدينالأساسيةالتقليديةالنظرةتبقىما،دينبها

الرجوع11إطارفيذلكعنتحدثوا،الأديانإصلاحإلىدعوأالذينالمصلحينكل

6976/1.1,11!11on1):01عول.(Encyclopedia of Religion (2nded)

Ninianحمارتنينيانالاعكتلهدىلمالعامحاولمنها؟للد!نعأمةخصانصلرضعفرديةمحاولاتظهرت)2(

،والعباداتالثعاثر:وهي،الاسمهذاع!ليطلق،الدينفيعاصر!عةتوفربضرورةفيهاقالوالئ3كع!ا

وأخوا،والاحتصاعيةالدينيةالمرسة،الأخلاقيةالمنظرمة،الروحيةالتجربةوالأصاطر،المروياتواللاهرت،العقاثد

رلاضتراكثهرلية،اكئرلأكا،الأمريكيةالمرسرعةفيورد.مماهنااكفيتوقدللصقدس.ترمزالئوالأمأكنالأضاء

عدالنمحصدد.انظر::-مارتاتترحهاالئاصصصركزأكرشن!اصيلاخصانص.هن!وضعئيالعلصاءسعدد

وانظر:؟اا-68صم،002.هـ-0421،العربىالفكردارالقاحرو:،الأديانمقارنةفيمجرثالرقاوى:

.ne//:ptth wildpedia. org/ wiki/Ninian_ Smart# noigilerLo_snoisnemiD

لمنولكن.الاصلاميتنالدأصالةعلىدليلاوالتدياس،يفالنحر-توحفظه،الكرمالقرآنيكونهداعلى)3(

نظرهم.فيالجمود،علىدليلايعدللإيحاية،نقطةهذايحدلاالتطرر،عنيجثرن
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يعودواأنأتباعهايريدالئ)1(البوذيةزن"11مدرسةذلك،علىمثال.المقدسللماضى"

المسلمونيتحدثكما؟التاريخيةالتغيراتكلمتخطيةبوذا،عقلإلىمباشرة

إبجلإلىالرجوعالبروتستانتويريد؟والسنةالقرا!إلىالرجوععنالاصلاحيون

كلأنتعتقدالى،الرومانيةالكاثوليكيةاتراكمات"1كلواستبعادالجديدالعهد

)أ!()2(.نفسهالمسيحإلىتعودوسلطتها،بلوشعائرها،الدينيةمعتقداتها

والرمز:الأسطورةعلىاشتمالها.ب

بشكل"الدينيةالجاة11فيأساسياركناتمثلالأسطررةإنالأديانموسوعةلقول

إلا"،الزائفأوالباطل11تعىالحديثاستخدامهافيالأسطورة"11كلمةأنورغم.عام

حقاثقلفهمالوحيدالأسلوبالماضىفيتمثلكانت،خاصةبصفةالخلق"11أساطيرأن

سبيلهناكيكنلملقضاياتفسيراتقدمكان!أفاعلىالآنلهاينظرلذا.الكون

أحداثلتفسرالوحيدالسبيلهوفالرمزالرمزية".11القصةهذهخلالمنإلالفهمها

حرفية.بصورةتفسرلاأنفيجب،علميةحقائقتقدملاالواقعفيلأنها،الأسطورة

والرمز)3(.وال!وسو"الشعر"و"المجاز"،القياس"،11بكنيةعامبشكلالدينيةواللغة

هو،لذاتهمقصودك!أنه.ممعئ،نفسهالرمزبخلافشىءعنيعبرماهوهنا،المقصود

الرموزثباتأيضا،للنظراللافتةالأشيأءومن.الحقيقةإلىيشيرالاصبعمثلفقط

)4(.الأصليةالديانةبقاءمنأطوللفترةوبقائها

صارأ-إويه،الباطنالتأملعلىوتقرماليالان،واسترطنتالصينفيلاتايابانية،البرذية11هيزن"11(?)

11.مطلقاعلصاوصاراصتنارذلكتحققف!ذابه،ويتحدالأولالعقلالعقل!بلغللطيعة،وفقاأىالتاو-طر!قعلى

993.ص،الفلسفةلمصطلحاتالاملالمعجمانظر:

6976/11,,"on"."2):!"ح(Encyclopedia of Religion, (2nd ed)

المقصردفهملاضحالةليىولكنوالمحاز،والقياسالقصةمهايانية؟أساليبعدةالكرمالقر؟نامتخدملقد)3(

لابا!دالمحاز(نكصا.للحكا!ةلاللعيردكاقواقحيمصصهوذ،2القرفقصص.الموسوعةكافهنايلصحكما

علىالاسلأذهانالمعئتقريببابمنككوناشخدامهأنحاتإلىالقر؟ن،فىاليانالاعحازأبرابمن

مثلالعلساءمنكث!عنهاالحديثفياضفاضوقدعها.الحدثمجالهناليسكرةولأكراض،عقولهماختلاف

وغ!هم.والجرحانوالرمان،الاقلان

7976.6976/11-(4",Encyclopedia of Religio* ,n (2nd ed):11Religion)
*زهردلذلكمثال.الفصلهذامنالاكالمبحثحلالمنجتبينكصاالمققدات،أكلبليالرموزتوحد

منأكثرطوكلاتعيض،الموسوعةتقولكمافالرمرز،.البوذيةفيثمالهندوعيةفيكرمزعاشتالقاللرتى"

الابق.انضر:.والعقلالجطقفقظوليى،الانانيةواثعرالثرىالخيالتخاطبلأفاالعقد!ةءابدى
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:نيادلأا3!ا!38نأ!ه*لحلاصا*.ج

الآديانكلأن.ممعئ،للدينآخراحماإلاليس،الموسوعةتقولكماالحلاص"،11

يرأدما.ا:مفهومانبهيرتبطماودأئما،الانسانلخلاصوساثلأنهامنهايفهم

ديانةمنالتفصيلعلىيختلفوهذاإليه".11الخلاصيرادما2.امنه".1الخلاص

في،أساسىبشكلو"إلى"امن"1الخلاصيتحققالبدائى،المستوىعلى.لأخرى

والحيوأنات،والمرضوالموتا!وع،منالخلاصمثلالطبيعيةالمهالكمنالخلاص

ماعلىالحصولهذأويقابل.الشريرةوالأرواحالغامضةوالقوىوالأعدأء،المفترسة

الخصوبة.علىوالحصولالاخطار،منوالأمنالوفير،الطعاممثلخيرمنيقابله

الرومانية،الديانةففى،الجماعةإلىالخلاصمفهوماتجه،الثقافيةالبيثةارتقتوكلما

يعدالرومانفانتصار،والقوةالرخاءبتحقيقالدولةخلاصهوالمقصودالخلاصكان

ترىأوالحكامتؤلهكانتالىالفراعنةحضارةفييحدثكانوكمأ،لآلهتهمأنتصارا

)1(.تسكنهمالأرواخأن

وحياة،بالسعادةالدأخليالشعورإلىيتجهالخلاصمفهومأصبجالوقت.ممرور

والمسيجةوالبوذيةاليهودية؟العظمىالدياناتشهدتوقدالجسد.موتبعدالإنسان

رأوامرهاوكتبهافعقاثدها؟الداخليةالحياةتجاهتوجها،الموسوعةرأكلطفيوإلاسلام،

البشرية.النفع!تطهيرجانبإلى،الدينفيوالبأطىالروحىاصلىنبإثراءإلىقدف

،للخلاصأخرىأهدافالمشوى،فيالأعلى،العظمىالدياناتفيييقىكما

تدورالذيالمركزوهوالمطلقوالخير،القلبونقاء،والتضحية،الداخلىكالسلام

)2(.الدياناتهذهحوله

مقدسة:وأشياءأماكنوجودد.

رمبانأماكنوجودهو،التاريخمدىعلىالمعروفةالأديانتميزالئالأشياءأحد

ماديةبحواجز)العادية(ماكنالا!نغيرمحاعنتبعدمااباوكأفتدسة،تعدبعينها

)أورالأضرحة،اليهوديةوالمعابدوالمساجد،،الكنائسلذلكمثال.ونفسيةرشعائرية

7976.11/,"ion,(2nd :)de "Religion.1)عوللمغ Encyclopediaof)

)2(أول.4
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ألمحيط،لمالعاعن،الموسوعةتقولكماالديئ،الانفصاليمثلعذاوكلالمزأرات(،

يرتادونالذينهؤلاءمنيطلبماوعادةالدنيوى".اواالمقدس"11قصيمايجسدماوهو

مثل:لمحمألمحيطلمالعاعنانفصالهمإلىللإشارةمعيةبأشياءيقومواأنالأماكنهذه

الصياموالسجود،الركوعوالتعاويذ،الصلواتبعضقراءةالأحذيه،خلعالوصوء،

المقدسة،الأفنيةفيخاصبشكلويوجد،إغ....معينةملابسارتداءالتحضيرى،

علىتحتوىألىتلكمثلالفناءهذابدأخلالأماكنقدشةمدىلتحديددرجات

)1(.المقدسةأوالرفاتوالبقايا،خاصةقدسيةلهاالئالقديمةالأشياء

هذهإنالموسوعةتقولمقدسا؟المكانهذايجعلالذممطالشيءهوماولكن

فيظت،المطلقمعكالاتصالبها،معي!نةأحداثلوقوعنظرامقدسةأ!بحتالأماكن

فيبانهتقرالموسوعةولكن)2(.المكانهذافيتجلتقد،طبيعيةغيرخارقةقوةأن

الأماكنأقلمنيعدفألمسجدوضوحأ،أقلالتفرقةهذهتبدو،المسلمينمساجد

شرطايعدذلك،منالرغمعلىالوضوء،ول!ش،الخارجىالعالمعنانعزالاالدينية

(I)يضرالحاعةالحارحيةالاحةمنررديخاصفناء!رحدكانحيث،القدسفياليهردكةالمعابدذلك،مثال

المدكننطحةمالفراببن،أداءطحهإلىثم،الرحالصاحةإلىثمالشاء؟ساحةإلىوغرهمالوثنببنمنالبهرد

الححر،منلرحينعلىمكوبةالعثرالرصاكاوبداخلهالعهدتابوتبهيحفظكانالذى،الأقداستدمىإلى

ف!نالثرقية،رالأرثرذكيةالرومانيةالكاثوليكيةالكنيتينفيأماياهر".11الربمجضررفيهيشعرمأوبصور-

الأضرحةترحد،البوذيةوقالمقدصة.ماكنالأأححمصتيعدوالنيذ،المقدس)القربان(ابخزعيهيقدمالذىالمذبر

طبقاتيثةعلى)مبيةع48!ةكملاحرداتمىبرحيةمعابدكلتعارؤوهيآجا،شرقحنوبني(المزارات)أو

منالزائرونوظهرلبرذا،مقدسةصورو/أومقدسةرفاتأومخلفاتأوآئارعلىالمعابدهذهوتحترى.عد!د-ئم

تكرنبحيثحرلم!اوالطوافأمامها،والانحناءعليهاالدحولكدالاحددةحلعلهاوالثركفالاحتراممظاهر

افدويةالممابدفي.والاحتراملالطاعةللإقراراالزمهـرروتقدم،الخصيمينعلىالبرخصالأعلىالجزءأوالمنذنة

وامفوياأوحسياالطاهرونالمرفونإلايدخلهلامقسرداحليحرمببعضهايوحدحيثقليلا،الصورةتختلف

انظر:.المقدسةالآلم!ةصررماالئأماك!اإلىلالدخرليسمحأخرىممابدوفيمعا،كلاما

8976.11/,"Encyclopediaof Religion, (2nd :)de "Religion

.897611/1(2"Encyclopedia ofReligio*, (2nd :)de"Religion)
فيالصخر-تةممسجدالمكاذلقدسيةمثالاتعطيوهيإيلياد.طرحهكماالمقدى"11مفهومالمرصوعةتسخدم

البرذينإنتقولكصاالساء.إلى)!(.ممحمداسرىقدالاسبيزعل!الجعارفبحبإفهتقرلالقدى،

أتامها،صلادأولمكانأيضاوهرضوء،اضعاثأولفيهلهظهروالذىيرذا،فيهولدالذىالمكان!دصن

لحلطيز.والأ!ورىالمي!!مرتيلادمكادعلى،نظرهمفيهدا،ين!!كماالهد.فيموتهرم!ن

http://kotob.has.it



القبلةأماالمسجد.فيبهميرحبمافنادراالمؤمنينغيرأماالمسجد)1(،لدخولمطلوبا

وهوالمسلمينعند)2(الأقداسقدسناحيةتوجهأنبدفلاالمسجد،نهايةفيتوجدالى

)3(.الاتجاهلهذادائماالصلاةتتوجهبحيثمكة،فيالكعبة

مثلالمسيحيونومنهمالمسجد،فيالمسلمينغيربوفوديلتقي!ىالرسولكان*

علىالمسلمينغيردخولأما.كندةوفدمثلالمضركونومنهم،نجراننصارىوفد

إلابهيرحبلاالذكطفهو،الأيامهذهيحدثكما،المعهودةبأزيائهمخاصة،إطلاقه

تسمحلا،والبوذيةالهندوسيةفالمعابدالمسجد.دخوللآدأبالمسلمغيراستجابإذا

علىأليهوديصركما.الزيارةبآدابوالتزم،نعليهخلعاذاإلابالدخولشخصلأى

السودأءطاقيتهمارتدأءعليهالزوار،كبارمنالبراقحائطساحةإلىيدخلمنأن

بعض.الكنائسدخولعندالغربفيالأحيانمنكثيرفيالنساءتفعلوكما،المعروفة

لهأيضافالمسجد.للمكانوالتبجيلالاحتراممظاهرمنكمظهرالقبعاتبارتداء

وقدالمقاك)4(.محذأكاتببذلكيوحيكماذلك،فيبدعاالاسلامكانومااحمرامه،

الطريقةبمذهوالدنيويالمقدسبينيفصلولم،الحياةقلبفيالمقدس"11الاسلامجعل

كانإذاتوصا.نلصلازبكرذماكالاالمسحديدخلمنكانوإنالمحد،لدخولشرطاالرضوء!دلا)1(

رلالحاثضالمسحدأحلالا+......ف!ك:فقالالمحددخرللهميحللاش!النىحددوقدالمقصرد.هرهذا

9(.4بابالطهار-"كاب!ألوداود)رواه.!احنب

محفرظلصيءولالدالحا،تقمرلافهي"،المشرفةالكعبة11على!طبقلا!ردى،تعبرهرالأمداس،قدمى)2(

لي"الأقداساقدسأما.ولا!9المظمليتبدممماأمرفهر،الملاةفيإليهايالتوحهمأمورونالملمينولكنبداخلها،

تحفظفلا،المرفةالكعبةأمايققدوز.كماالفر،الرصاكاوبداحلهالعهد،تابرتبهيحفظفكاذايهودى،المعبد

له.التركلمحردلا،للمصلينومنهاحاضرعةيكوننزلالذى،الكرمالقرأنمننخةها

8976.11/,"on3):اا!تاءول(Encyclopedia of Religion, (2nd ed)

(t)يرحدلاأنهالسالقةالقطةفيوضحناوقد،هذدـالثنائيةفي،المخرةااتجةسجدأقحمالكاتبأنيلاحظ

نجاءئثدبادحدثاطالبالقصئ(،)صيدالكتابأحدأنالغربولكنو"الدنيوى".المقد!ى"11ئتائيةالاصلامفي

نإ،قالهخاوكاد.صمال!سآدالقراكدهاالمكانقدسيةلأنبيناء،المقدمى"الرادى11فيالثلالة،للادكان،للعبادة

نعب،نحلعأ!مرسىأصولبر"،المشرفةالكبةإلىدخولهمعندنعالهمبخلعالملصينيامرلم+الكرمالقرأن

فهييسياء،الملمعلاقةأماتعبد!ة،علاقة،بالكعبةالمسلمفعلاقةيخاء.بطورالمقدى"،الرادىدخوله11عند

كي!لافىالمقممص!،م!تيفهموذالا1:قالكمافالملمون،للقدجة.احترامعلاقةفهىأحر،نرعمنعلاقة

أموالاالمسنصرذ!درار-فة،اثالكبةعلىتقمرلاالقدجة(نو(ضاف"االأماكن.قدسيةاعلىمجافظرن

إييادصممف!رءتأثررلحيهيدسالمقلر"،11قضيةحرلكراكلاماقالوقد.عامكلوتكرارا،مرارالزيارقاطانلة

دراصهإلىختات-!حذدـقخية.يزعمكصا،الد!الاحتصاععلمفيمتخصصوأنهخاصةالمقدصة"،11الأماكن

على،ليةعرلأد!طرالعلصالييرلع!-إسقاطات-تنموذجالىالاثاردأردتفقطولكنمجالها،هذاليىموصة،

.213110102:المصربةالفضاناتإحدىفيللكاتحاصحدثمن.إصلاههمفاهيم
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فجه.سلكومنإيلياد،عرضهاالئ

:والإدات**الطقوسممارسةهـ.

دونديأناتيوجدلافأيضا،مقدسةأماكنبلادياناتتصورلايمكنكما

مظامرفمن.معينةمراسملهاصلوأتأو،تقالبسيطةكلماتأكانتسواء،طقوس

ومنها،معينةقرابينتقدموالسجود،الركوع،معينةكلماتإنشاد،الطقوسهذه

التطور"11قضيةالموسوعةتتبئكما)1(.الموسيقىوعزفوالرقص،الحيوانذبحأيضا

تلقائىبشكلالبدايةفيتتمالشعائرهذهأنفترى،العبادأت"11ومحتوىشكل،في

تؤديالن!هايةوفينظاما،أكثرالطقويرهذهتصبحالوقت.ممرورولكن،رحمىوغير

لإمأمة(والقديسالشعائر)كمقيممعينينأشخاصإلىوتحتاجتعقيداأكثربشكل

لأنكورنثوسفيالبهيسةيدعوبولسكان،المثالسبيلعلىالمسيجةفي.المصلين

وبحمسببلياقةشىءكلوليكن11لهمفقال،معينوترتيببنظامالشعائرتؤدممط

لأا)2(ا إلىتطورقدوهذاالشعاثر.إقامةفيالفوضىبعضعنحمعقدكاننه،ترليب

النظمهذهأكثرلعلولكن.وترتيبونظامشكلمنالكنيسةقداسفيالآنهنرامأ

غيركمهايوجدحيث،القرابينتقدمطقوسفيالبرهمأنيةالهندوسيةفينراهماتعقيدا

وصفاالدينيةالشعاثرعلىالموسوعةتضفىكمانمطها.فيوالجمودالتعقيدمنعادي

داخلىتجسيدأنهاعلىلهاينظروالشعيرةالرمزلأن،رمزينظامكوتهاوهوآخر،

)3(.ديانةأىمنيتجزألاجزءوهويوصفلاالذىوالمطلق،المقدسةللطبيعة

ك!تامةحمىAواوالرمص،كالذبحمنها،الوثيةالعبادية"،11الطقوسجمعبينصاوتالموصرعةأن*حظ)1(

للعبادد.مظاهرأىعلى"طقوس+مصطلحوإطلاقالتعصيم"،11هوهافالمقصدوال!جرد.والركوع،الصلوات

(r)لأن،الكشمةثعائربالفعلالتطررأصابومد.4/104كورنثرس:أهلإلالأولىالرسرليولىرعالة

ب!قامةبدأالذىهربولسبل،حياتهفيكيسةأصلا!مولم،معينةشعائربأداءالميحيين!امرلم!الميح

تروقها،الئالصلراتكنيةكلتخارهذا!ومناوإلىلليهود.بالبةالحالوكذا،الصلراتوتث!ريعالكناثى،

المسلمين.صلاةفيالحالهوكصاالناتحة*،تراعةوحوباثل1أصليوحدنلا

.99-8976.on",/11 pp3):!ولءول"ا(Encyclopedia of Religion (2nd ed)

عنهاويستماضمعينةضعرؤ(داءترفضالئالرذية،الزن"11ئلالمظمة،الثعوزالدياناتأضكالبعضترفض

وهو،معينلإلهالقلبيملاالذىالمخلمىجهالثمخص،ينقذالهندوصيةوفي،!؟كهااأميدااااصمبتكرار

الكنيسةثعائرعلىاحتحاجكصرردالأصيةالبروتستاتةحاءتكصافيها،المبالغالبرمانيةشعاثرضداحتحاج

بثر،!عهلمو!طرر،لم،الاسلامفيالعباداتنظامأنرالمعروفمنها.التحررإلودعوةالكائوليكيةالرومانية

تحتاجلاالإيعلام!الصلاةإقامةأنكماكاملا.للسلصين،جاتهلط!ىالىوينه،وتعالىشحانهاللةشرعهبل

الصلادررمولكن،المثالشيلعلىالبوذيةأوالهندوجة،في(والمجة،فيالطبقيالمفهرمكذاشعاثرمقيمإلى

الفقه.كبفيوتفصلهاالامامةضروطعلهتظبقش
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المقدسة:الكبو.

ذأتالمقدسةالكتاباتتعدولكمب،تقرأالئالمجتصعاتفيإنه،الموسوعةتقول

المقدسةوالكتابات.scripturesالمقدسةالكتبهذهتسمىالمسيحيةففي،كبرىأهمية

والانبياء،،الماضيفيالمقذسينالرجالعنوردتالئالكلماتتمثلعامبشكل

ومحمد)العع!(،والمسيحوبوذا،)السئي(،موسىمثلالديانأتومؤسسى،والقديسين

Guru!دةakا)1(اناناكجوروو")!ه( N.،لأف!اجمرىأ!يةلهاالمقدسةفالكتبوبهذا

فعندهم،البدائيةالجماعاتفيأمابها.يؤمنونلمنالصحيحالطريقوتبينالحقمقالات

11الفيدا11مثلصاحبها،يعرفلاالكتبهذهوبعض.الغرضنفستودىشفويةلعاليم

)2(.طريقهعننقلت،بشرىمصدرأو،مؤلفلهايعرفلاالىالهندوسية

:المقدسامحمعز.

المفهوماختلافمعالدلاناتكلفيتوحد،معينةديانةأتباعبينالاجتماعفكرة

عملأصلاهي،الجماعاتهذهفيالشعائرإقامةأو،تؤدىالئفالعبادات.والشكل

عنالجماعةتنفكتكادلاالبدائيةالدياناتفيإنهالأديانموسوعةوتقولجاعى.

المعبدمحيطفيهممنيتعدىلاالدمحطفالمجتمع،والهندوسيةالبوذيةفيأما؟القبيلة

مثلب!قامةوالمسيحيةالبوذيةمنكلقامتوقدمعا.الصلواتبأداءويقومونالمحلى

حياقميتركوأأنونساءرجالاختارحيثالكهنوقي،نظامهافيالجماعاتهذه

بينالمقدسةبالأخوةيعرفمايوحدلاوربما.الرهبنةسلكفيوينخرطوا،الدنيوية

قداضه.فىويعتقدون،العرةاليخالهةأولهوناناد"+حورو)1(

9976..on",/11 pp"2):!ناء"ا(Encyclopedia of Religion (2nd ed)

وعالماألحاإطارفيتدرسكانتولكنهاوالثنتر،والتاو!ة،الكونفرثيوسية،منلكلكابأيضايوحدلا

مرلفها،يعرفلااد-هىفقظالمداولىالقلى.الفهممترىعلىكرايعتمدالحقمةتضرأنكصالح!ء،

ىأ،الملحينكتا!مجتفكصاي.من!ناأحديعرفلاوالإبجل،الررادبم!صيهه،ذاتالمقدسال!ببل

الكابأنولابدال!ة.عندمنوحىهوبلكته،منهويى!نيهأن،الأخرىالكتبعن،الكرمالقرآز

.الآنإلىفهنخلف(مرفهودوصنه"،11منعلىهاالحديثولكن(الأمليالكتابمنآثارفيه،الحالمط،المقدس
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في.أليهوديةفيأقلوبدرجة،والمسيحيةالإسلامفيإلاholyلمfellowshفيالمؤفين)1(

لاعالمىمجتمعأنهعلىالمسيحىالمجتمععنالرسولبولىتحدثالأولىالمسيحيةأيام

جديدشكلفيقساوونجميعالأنهموعبيد،أحرارولاوإغريق،يهودبهيوجد

)2(.المسيحيشبهللبنرية

المقدسة:التجربةح.

دعطإطارفيالمرءيستشعرهاالى"الروحيةالتجربة11هر،المقدسةبالتجربةالمقصود

مثل،الصوفيةالتجريةمنأقلتكونقدالئالتجاربهوهناوالمقصود.وواضحمحدد

والتواضعوالشعوربالخشوع،المقدسالمكانفي،والويل،لموالأ،بالذنبالثمعورتجربة

والسلامالسعادةمنعاديةغيربدرجةيشعرحيثالمرء،يستشعرهمعينحضورأمام

الأديانوموسوعةدعاء.أولصلاةالاستجابةعندبالسعادةالشعورأو،النفسيوالأمن

لنفع!كلاسيكيةلحظاتيوجدإنهفتقولكلها،الأديان"11علىالفكرههذه"تعمم"

لاشعياءحدثماأويقرأ؟أنمنهيطلبجبريللصوت)!(محمدسماعمثلالظاهره

أما.بنبوتهينادىلأندعاهمما)3(،الهيكلتملأوأذيالهالمعبدفيمرفوعاالربرأىحين

،والإسلاموالهندوسيةالمسيحيةفيوبخاصةها،مروامنفكل"،الصوفيةالتجارب11

في:حاءماذلكمثال3،والمعاناوالحبرالصلرات،،الأعمالفيوالقديينالمومنينباشراكيعرفماهر)1(

نأأريدفلتالأخود،أ!االروجةالمراحبحهةمنوأما11كررثرس:أهلإلىالأرلالرسولبرلىرصالة

واعضاءالميح،ليواحدحدالكثر!ن:نحناهكذا1:روصيةأهلإلالرسولبولسورطلة1(؟12/)تجهلرا"

5)82للآخرواحدكللبض،بعفا //)Iوكروالركةالر!تعليمعلىوراظرنوكانوا11:الرسلأعصال

كانواالبيوتلطالخبز!كسرونهموإذاواحدد.نجضىالهيكللطيواظبرنيومكل.وكانرا..والصلراتالخبز

أهلإلىالثايخةالرسولمىل+رسالة/t(42-7)0011/2لثةسجينقلب،وباطةبابتهاجالطعاميتناولون

افبرض:روميةأهلإلالرصولبرلىرسالة)8/4(/للقديين"الئالحدمةوشركةالعمةنقبلن111كررثوس:

ليالملمينكلليثكلالإسلامدالأخرفىمفهوموقسعا-2(.)15/"البنيانلأحلللخو،قريبهمناواحدكل

رباطفهيالأخودأماالكهنرتية.بصورتهالمقدى،بالمحتمعيعرفماالاسلامفييوجدلاأنهإلا.وزمانم!نكل

وماالمبحية.فيالمقدصة"،الأخرذ11فيالحالهركماا"والمؤمنينالقديين11ببنولىالمرفين،حميعبينالايمان

خاصة.إسرائيلبئإلىبعثالذى!المسيحرطلةيخالفالميحية،عالميةعنبرلصتاله

0077-9976.11/01"ion(2nd :)de "Religionلم"e2)ول Encyclopedia of)

7:الهيكلتملأوأذكالهومرتغععالكرصيعلىحالااليدرأيت،الملكعزظوفاةضة+فيإشعياء:نحر)3(

.االساسى/الإعحاح
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)1(.أخرىدينيةتجربةاىعنتختلفأفاعلىاكدوا

منأكثرفيارصشرونجعنهاتحدث!!،والنىإشعياءبينالمقارنةقضية*

إشعياء.وصافهاا!كطالررحيةالتجربةمننوعاكانالوحي"11بأنلتوحىربما،مرضع

الحديث؟العصرفيالتقليديبشكلهالدينشستمرهلالانالمطروحوالسؤال

بلللاديان،التقليديةالأشكالمنكثيربأختفأءالأمريكيةالأديانموسوعةتتنبأ

أشكالمنشكلاختفاء.ممجردأنهيبدوكماتخمفى.أوكاملةأديأنستغيرربما

الشر،فيالتدينفطرةتوجدلمإنحئولكنمحلها.لتحلكيرهاتظهر،الدين

اللاتطلعهوش!بقىالتعبير،حازإذاللثمفاء،قابلغيربشكلمتدينالإنسانفسيظل

وقد)2(.الدينعنللبحثالآخرالاسموهو،مطلقةوحقائققيمعنللبحثضعوري

التعرع!11نحواتجهمنبينالدين"،11تعريفحولالغربعلماءبينكبيرتباينحدث

يعرفالذكطاالذاقياالتعريف11إلىاتجهومن،الدينوظيفةعلىالتركيزأى"الوظيفي

ظهوروأخيراأرتو،فعلكما"الديناطيعة1عنيتحدثومن،ذاتهالدينخصائص

،المختارةالصفاتمنمجموعةباقتراحالدين"11تعريفتستبدلالئالنظرياتمنعدد

ا".الدينا11مصطلحما"اشىء1علىيطلقلأنمنها،مجموعةأممطتكفيبحيث

الطلم؟فيالدينلكلمةمستقبليوجدهلو

11بكلمةالدينكلمةتستبدلأنالأديانعلماءبعضيقترح Faith،"وأالاعتقاد

11بتعبر World viewالكيان11أوالعقافة"11بكلمةحئأو"،للعالمالكليةالنظرة

)4(."الاجتماعى

وتغيرها*:العمدةاخار"حريةعنالمتحدةالأممإعلان"

المتحدةالأممعنالصادر،الإنسانلحقوقالجالمىالاعلانمن)Aالمادةنصيقول

007711/."on1)ن!نا Encyclopedia of Religion (2nd ed) +: Re)

2)ن!o"!ول,/1077.0077-11 Encyclopedia of Religion (2nd :)de "Reli)

ما،عدداللاهرتالمتحصصفي(9002-2191)*أااأةك،!Alstonألستونويلاماقترحاكص)3(

شعانرعلىاوالاضصاال-نيوئ،المقدمرصبزقةالتفالهة(،)أوطيةفرشابكاناتالإيمادوفهاالخصانص،

ككللمللعاتعررأ:ر!بةوحود(،الآلهة)أوالالهمعللنواصلصلراتلأداءصوردوأىأحلاقي،ودشرر

الظ:غصها.أوالخمائصكذريغافيحاترقيالناسمنمجمرعةووحودفيه،الفردومكان

40773077-11/,.bid]

5077.4077-Uأ(4..Ibid)
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يثمملالحقوححذااسا-بت،:االف!اختيارحريةشخصلكليحقإنهاا:4891عام

علناسوأءتدريسهاأودينهشعائر.مممارسةوالقيامألاعتقادأوالدينتغييرحريةأيضا

المفهومحذاأنالبعض!يرى.011.جصاعةخلالمنأوفرديبشكلخاص،بشكلاو

)1(،الإنسانلحقوقالإسلامىالاعا،رأما.والأمريكىالأوربيالفكرمنأساسانابع

حسبولكنالحاقوقصياكهيعيد،الموسوعةتقولكمافهوا؟819فيالصادر

القضاياومن(.التقليديالاسلامىالخطابيحمليزأللاأنه)أيألاسلاميةالتعاليم

ارتداءمنعقضيةاللدين"،1مانهومتحديدحولالخلافهذاأثرفيهااتضحألىالعمليه

ألمانيافيدينيافعلايعد:لافرنسا،فيدينيافعلايعدالأمرفهذافرنسا،فيالحجاب

)2(.البلدينفيللدينالقانونيةالحالهلاختلافوذلك(،الدينتعريففييدخللا)أي

هي:الحلىيثالغربيالفكرفيالدينخمائصاهمأنوالخلاصة

علىأشتمالهوالقاليد،الأعرأفعلىالحفاظوالدنيوى،المقدسبينالثنائية"11

التجربة،المقدسالاجتماع،مقدسةأماكنوجود،الخلاصفكرهوالرمز،الأسط!ورة

بالقيمالاهتمامجانبإلىمحذا.المقدسةوالكتب،الدينيةوالشعائرالطقوس،الروحية

الدينكلمةتغييراقتراحوأخيراديئ.مفهومعنتعبرأماباعتبار()3والأخلاق

Religion،البن11أو"،+ابقافةأو"،للعالمالكلية!النظرةأوالاعماد"،11إلى

.*الاجتماعي

.91و،1ا-01،24رقممواددفياتم)

4077.1077-11/01(2"Encyclopedia of Religion (2nd :)de"Religion)
فالقضيةالغر!فيأما،الملمعدحوححرية"اهي1قفيةحرلالمسلصين،وغررالمسلميزببنالتدافعهذاويقى

"احمياتبلادنافيالآرويرجداححماثص".1لا-،أصولولاثوابتلهيعدلمالد*تلأنوالقاش"،للحرارامتاحة1

الذىللصلمالمحالفتحممعئا،عماد"،111يةص!كل-تدافعوكرهاالهائيين"،11حقرقعنتدافعالإنساد"لحقوق

الدى،الملمايأرهرى"ا11الابص-احقر!ين"11دفاعكادها،ومنللشحي.فقطوليى،دينهيدلأديدبس

تال،لماالابهذاقا!االئالأجا!!س-.7002عام(الاسلاميتنالدفيهايزدري،الانترنتعلىمدونةألأ

هـححىأمريكا،فيالمقيصةالسوريةالعلماليةسلصاد،:فاءتلقيهاالاترنت،شكةعلىالمحاضراتلبعضاسقصاعهحر

وحريةالدين"،11حرلعرضنادالذىالمكرححدايقحقغرب،ثبابالاتصالعلىدأبأنهكماالاصلام.لحاحم

لكلمراتععليهاترحدالئ"الانترنتشكة11هـهيالآد،حديدةمثكلةظهرتفقدالاعماد.عدمأوالاعتاد

الجهجعلىيرتكزالثبا!،هذاثمليوحهحديد،حطابإلىحاحةفيلالفعلرنحنللحلحدين.حئ،المعتقدات

علىيحدالثا!لأنلالرأى؟الرأكطيخادقلاالدكيالحماص،او،الهجوميالخطابعنلعيداوالمرضوعى،العلصى

الثباب،اهتصاميجذ!شيءومرأصرل،أوثرابتباممطممسكهلعدم،يقالمالكلمفترحاحراراالآخرالحانب

.الرأىمحريةايوهمه"1صوبين،عليهترلىالذىدينهبينحاثرايقفالذى

(r)الدينيةالحرياتلجنةياشاست-الرجدالمسلمإالعصوالفضلأبرحالدد.أيضاذمبهدامثلإلى

وحدمم،المسلينعلىيقضرلاالجةدحرلإ؟يقولحيث،الانجليزيةباللغة+الاسلامامماحة1كتابهريكا(لأس

هركما"والمعروف+الإحانأر+،الأخلاق11را9احةيدخلرر،وغرهموالصابنينواليهود،،النصارىإ-لل

!"3لم!laceofملToleran!خ+ألمIslam:الضسالانسار.علهاسيحازىالئالعواملأهمشتعد،القرآنفيمدكرر
.02-أ3ص
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الثانىالمبحث

.اكأدياقبنشأةوغلاقتهاالغريىالفكرفىالاشطورة

2.الأديانبدراسةوعلاالهاالغربالفكرفيالأسطورةمفهوم:الأولالمطلب

معئتحديدوفيعأم،بشكلالغربيةالعقليةتشكيلفيمحوريةأهميةللأسطورة

الأسطورةموضوعلتناولالمبحثمذاخصصلذاخاص،بشكلومفهومهالدين

والتحليل.بالدراسة

:للأسطورةالفلسفيالتعريف10

أجة:التاالعرياناتومنها،الأسطورةبتعريفعربيةفلسمةمعاجمعدةقامت.

فيهاالأحدأثوتكون،وهميةكائناتحولتدورخرافيةقصةهىالأسطورة10

)1(.رمزية

يحشخدم،المثالسبيلعلىفأفلاطون.شعريةصياغة،نظريةأوفكرةصياغة2.

فيصاسواءأسطورياتصويراالمثليصورفهو.الكبرىالفلسفيةالمسائلفيالأسطورة

يتصلفيماأو،بالمحسوساتبصلتهاأو،ببعضبعضهابصلتهاأو.مماهشهايتصل

بالفة)2(.

)3(.الطبيعيةالقوىتشخص،خرافيةشعبيةقصةهىالأسطورة3.

أسطورةمثلرمزممطبأسلوبالحقيقة"11عنالتعبيربهايقصدرمزيةقصةهي4.

)4(.أفلاطونعندال!!ف

أليونانيالأصلأمالها.نظاملاوأحاديثأباطيلهىالأساطير،اللغةفي.ه

الأبطالمغامراتومدارها،الميتافيزيقيبالفكرالأساطرفيربطmethosللأسطررة

لغويمظهرولها،ورمزيةوأثريةبدائيةلغتهاكالأحلاموالأساطير.معهمالآلهةوأفعال

اضسبةبافإنها:هـشcأباطيلىعنعبار-اصيرالأسابينما،وعقليةمنطقيةفاللغة،مريض

V.1صالفلحفى:المعجم:وأخرونوهبةمراد1()

السابق.2()

.011ص:الفلسفيةالمصطلحاتمححمالحلو:عده)3(

الابق.()4
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وحاربتها،هذدـالأساطيرالكتابيةالدياناترفضتوقد.المرضيةالمظاهرمنمظهرللغة

الأسطورةعادتثممعا،والدينالأساطير،والعلمالغ!لسفةحاربتالعقلعصروفي

توسعىواقعيةكبنيةوإنماالذأتي،بوجودهالاعضر،الماسعالقرنفيللبحثمادة

العقل،أوLogosاللوجوسفيهايلتقيللمعرفةتجسيدوالأسطورة.ألانسانيأطسلوك

معانمنالأساطيرتضمهمابأعتبارفيهاالعقلوانتصار.الخرافةأيالميثوس!هءلمعولش

فيوالأسطورة.ألافلسفىللتأملموضوعأنهاجهةفمنالخرأفةأنتصاروأماأخلاقة،

التاريخ،بدايةفيكانروأجهاأنيعى،الأولين"أساطير"هىالكريمالقرآنمفردأت

الأساطير)1(.عصرباسمالمعروفالعصروحو

والأبطالبالآلهةالمئصلةالأساطيرمجموعهو:Mythologyالأساطيرعلم6.

وعلماليونافي)2(.الشعبأساطيرمجموعةوأشهرهاما،شعبعندالأسطورين

عث!ر)3(.التاسعالقرنقبلمعروفايكنلمونسبيا،الحديثةالعلوممنالاساطير

هي؟العربيةالفلسفيةالمعاجمصورتهاكماالأسظورةخصائصأهمأن،الخلاصة

رمزية.فهاالأحداث،شعبيةخرافيةقصةأنها.ا

وهمة.كأثناتوتتضمنالطبيعيةالقوىتشخصأنها2.

واقعى.غيرعالمهاوأن،التاريخخارجالأسطورةزمنأن3.

وأثرية.وبدائيةرمزيةوهىبها،خاصةلغةالأسطورةلغةأن.4

والآلهة.البشربينالصرأعحولأساساتدوراليونانيةالأسطورةأن.ه

عندالكهفأسطورةمثلرمزممطبأسلوبالحقيقةا11عنفيهايعبرقدألحا6.

.أفا،طون

عادتولكنهاحاربتها،بلالأساطير،هذهرفضتالكتابيةالدياناتأن7.

عشر.التاسعالقرنفيMythologyالأساطيربعلميعرففيماأخرىمرةللظهور

تعرضرهمية،والهةخرأفننأبطالبينخياليصراعحولغالباألاسطورةتدور

الأسطورةاعتباركانهناومن.الأولىالخلقولحظة،لمالعانشأةلك!فيةالبشرتصور

باختصار.9506-ص:الفلفةلمصطلحاتالشاملالمعحم(1)

.011ص:الفلسفيةالمصطلحاتمعحمالحلو:عدد)2(

95.ص:الفلسفةلممطلحاتائاملالمعحم)3(
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ويقومالأيسطورة،لغةيعدالرمزأنكما،الحديثالغربالفكرفيالدينمكوناتأحد

موضوعها.شرحفيأساسىبدور

الحديث:الغربيالفكرفيالأسطورةتعريف.

وأالكلمة"11وتعئ3MuthoاليونانيةمنمشتقةMythاالأمطوره11كلمة

إلىأيضاالأخيرةتترجمأنالممكنومن!ه!هلم،العقلتاتابلوهىالحديث".11

عليهالمسيحإلىأشروقدجدلا.تثيرالئالكلمةتلكهاالمقصودويكونالكلمةا11

فيالفاصلبأنيوحىممايوحنا،إنجيلفيجاءكمااللة()كلمةlogosبلفظالسلام

muthosjكلمىبينالمعئ logosكلمةبعيدا)1(.ليسmuthosبالأسطورةيتعلقفيما

يأأوالآلهةحولتدورفهى،الخارقةالقرىذوىوالبشرالآلهةعنماقصةتحكى

رئيساموضوعاممثلوالئ،الكوننشأهمملالأشياءبدأيةإلىتعودعأديةيخرأحداث

تسجلفهى،كلماتفيsacredالمقدسعنتعبيرأيضاهى،والأسطورةالأساطير.في

النشاطمنلكلالمجسدالنموذجبدورتقومأكط،لمالعاأصلعنوأحدأثحقاثق

منكيرهاعنالأسطورهكلماتتختلفولكن.رالمعرفة،والحكمة،والمجتمع،الإنساني

ممامايختلفالأسطورةإليهتنقلناالذممطفالعصر؟الانسانيالفكرعنتعبرالئالكلمات

)2(.للبشريةمعروفتاريخىزمنأ!طخارجالواقعفيهوبلعصرنا،عن

sacredالمقدسالحديث:الثلاثةالدعطالتعبيرأشكالأحدعلىالأسطورةتقوم

إلى+المثوس"مفهومتحركلإلىالدكنية،الأصرلةتطرفأرمترونجأرحعتبالقاهر"لهامحاضرةد)1(

مترازنة،عرروليواللوحوس+،المثرس+11ثائيةبينتجمعكانت،مالتكماالقدركلة،فالأ!ورفىاللوجوس".11

الاس!ينالذىوالعملى،،المنطقيالجانبثملكانفاللرحرس.!الحمقةاإلىللوصولضرور،كانوكلاما

وكلاماالجطق،نتقدهالذىو"العاطفي*،+الأخلامي"الجانبيمثلفكان3،+المئرسlei.الحياةفيالمضيعلى

علىوالتكنرلوحيا+،العلم11.كلعئالحالمط،الرقتداللوحوس*11تغلبحينولكن.الإنانيةللجاةضرورى

تحريل!ومرن،الأصوليرنبدأكصاحياتا.لطالعاطفىوالجانب،العقليالجانببينالترازناققدناالميئوس"،11

الأدصانفيالجطرفةالأصرلةحطررةنشأتهناوس،نطقي+لهجهيهما"إىالأصورد،لطالأخلاقي+الميثوس"

صلةلاوالإصلام.6.02ديعر،القاهرةفيالأمرككيةبالجامعةمحاضرةمن:والاسلاموالمشحيةاليهوديةالثلاصة،

القفيةولكنوأياطيل.خرافات(ىالأولين!؟"أماطرإكاالكرمالقرانعن!اقالبل،الخرافيةالأساطرمذاله

اصرلنقرأأنتريدناكماا!ضر.على+الجق*،الماضيمنطقتطبقانتركدأرسشرونج،أنلنظر،اللافتة

صيلفيامعارك1)المترخم(كاكامقدمةإلالرحوعويمكنأصطورية.أوشر!ةملحمةنقرأكنالركحاديننا،

.بالأصوبوعلاقتهاو+اللرحرس"الميثوس"11قضيةحول،0002سطرر،دار:اطا:االاله

2)ا.,0636-9635/9. Encyclopedia of Religion (2nd ed): "Myth: An Overview)
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speech،المقدسوالفعلcsacred actالمقدسوالمكانsacred places.تكونولذا

)الرموز(،المقدسةالأشياءأوالأمأكنمعمرتبطة،الثقافاتأغلبفيالأسطورة

يجذبالذىالرئيسالشىء.0(0الاحتفالات،القرابين،العبادات)أممطالمقدسةوالأفعال

ىأ،الأسطورةخلالهمنتقدمالذكماالوسيط"11هرالأصأطيرفيالعلماءأنتباه

الكاملة"الدينيةالحياة11بتفسيرالكلماتهذهتقومأنيتومعونفهمالكلمات".11

تتحدثلاالىالمقدسةوالأشياءالشعائرنأحيةمنخاصة،ولهءmmunityمالجماعة

لمعبديكونقد،المثالشيلعلى.واضحةبصورةغالبانفسهاعنتعبرولابذاتها،

الأسطورةولكنما،لمجتمعالدينيةالحياةفيرثيسىمدلولمقدسةساريةأومركزممط

.()الدينيةالجماعةحياةفيالمحورممطدورهتضرحماغالباالئهى

هي:الحديثالغربىالفكررصدهاالىالأسطورةخماثصأهمأنالخلاصة

العقلتقابلوهىالحديث"11أوالكلمة"11اليونانيةفيتعىMuthosالأسطورة.1

جدلا.تثرالئالكلمةأيضاتعىقدالأيخرةوهذهيه!هلم،

!أأو،الخارقةالقوىذوىوالبشرالآلهةبينالصراعهوالأسطورةموضوع2.

الكرن.كنشأةعادىيخرحدث

أصلعنحقائقوتسحل،كلماتفيالمقدسعنتعبراأيضاتعدالأسطورة3.

المكانأوالفعلأوبالحديثالمرئبطةالدمحطالتعبرصورمنصورةعلىوتقوم.لمالعا

المقلس.

تفسيرفيكلماقاودور،الرمزيةالأسطورةبلغةالكبيرالاهتمامبوضوحيظهر4.

المختلفة.البشريةللجماعاتالدينيةالممارسات

الأسطورةأنعلىالعربيةالفلسفيةالمعاحمتركزحينفيأنهالمقارنةهذهمنيتضح

البشر،منوالخوارقالآلهةبينقائمصراععنتعبر،رمزيةخرافيةقصةجوهرهافي

تلعبالأسطورةأن-سىالحديثالغربماالفكرف!نواقعى،كرلموعابزمنترتبط

الكوننشأةموضوعكانوقد.الدينيةوالحياة"الأديان"تاريختفسرفيمحوريادورا

دورلهاأصبحالآنالأسطورةولكناليونأنية،الأعاطيرفيالأصاسيةالمواضغمن

فيوتساهم،بالغةرمزية"11أهيةذاتالأسطورةفيالكلمةأنيرونفهمهذأ.يتعدى

0636/9.(1.:Ibid)

ما،جماعةحاةزهركزىمعبديحملهاالئالدلالةضرحفيالأساطرعلىجقمدونالغرييونالعلاءكانإذا

عهدعا،ولىالئالأصاطرمنالملينحيادفيوأيهاالمرفةالكبةنجاءقصةتصبحأنتوقع(ذيمكنناإذذ

هذااستخدامحطرردترزهناومنايارلهخاإلامنهايقولمانتهتثمالماضىفيمقدرلثيءرمزاكانتفربما

لحصمىتفرفييدأواالرب4تالمفكربحضفإن،التاليةالمفحاتفيسنرىوكما،الأدياندراصةفيالجهج

المنهج.هداإلاضاداأساط!انهعلىالكرعالقرآذ
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خاحة،المختلفةالجماعاتعبادأتفي،المقدسةوالأماكنالثعائرمنالكثيرتفسير

عنتعبرلأنهاومريضةبدائيةلغةالأسطورةلغةانيرىالحفئد.أنحينفي،البدائية

أباطيل.

الدينية:الطقوسفيالأساطرلغةاستخدام20

cosmogonylالكوننشأةأوالخلقأسطورةتعد creation mythالأسطورد؟

أنهاورغمللاساطير.الغربيةالرؤيةحسب،الدينيةوالتقاليدالثقافاتكلفيالرثيسية

الأساطيرلغاتاستخدامأنإلا؟الدارجةاللهجاتعنتختلفقديمةبلغةأحياناتحكى

تشخدمأيخالشيلعلى.لمالعامنكميرةأماكنفي،الدينيةالطقوسفيشائعالقديمة

لغةأستخدمتكحا،الكاثوليكيةالرومانيةللكيسةالدينيةالطقوسفياللاتينيةاللغة

فىالسنسيكريتيةاللغةوكذاالأرثوذكصية،الكنيسةفيالسلافونية"11ال!وس

عديد3لقرونالقديمةبابلفيSumerianالسومريةاللغةاستخدتكما،الهندوسية

علىالأمرهذاتعميميمكنلاأنهمنالرغموعلىذاتها.اللغةاستخدامتوقفأنبعد

ويوحيالأسط!ورد،حماتمنيعدالقديمةاللغاتاستخدامأنإلا،لمالعاأديانكل

عإ)1(.المحافظةوضرورةالتراثهذابأهمية

6363/9.,1(1"Enc.! clopedia of Religion (2nd ).de: "Myth: AnOverview)
أصيرووأساوشعانرطقوسكلغةالعريةاللفة،القديمةالأصاطكللفاتعنحد!ثهمعرضلطالمحرريذكرلم

لمححداأذإلأذاقا،فيمعجزدالقرآنلغةأذورغمحية.لفةالعريةاللغةلأن،الأخرىالأديانفيكماالا!رم

القرآنأ-كما،الطويلتاريخهمفتراتمنفترؤأىفياللةكابفهموبيناللغةأهلمنالملينبينحاثلايكن

لمحا;الكاثرليكيماالكنيةطقوسفيالمشخدمةاللاتينيةللغةلالشبةأماما.(نزلالئباللفةالملادفييلىالكرم

:هـاقوساد(،أوالقممللحهد)بالنبماوالآراميةالعبر!ةمنترحمالمقصفالكتابايأصلية،الانجيللغةلت

الواقىو:الئاللاييما،فاللغة.الانجليزيةإلىثم(الانجيلأوالجديدللعهد)بالنبةاللاتينيةإلالقديمةاليرنانية

ال!صانى،حدراداستخدام!ايتعدلاالاريخية،والدراساتالمقارنةواللغاتالأدبيةالدراصاتعلىالآنتقمر

أ!سعانرهـاالطقرسلعةفهيبالحنكريهيحلقوفيصافيها.!المامهمونلاالصلراتمجضرونمنوحئ

هاالمنحدئود!تعدلاولبرالهد،فيرحميةلغةوكر!نائتينصتواحدذوهي،الأولالمقامفيافدوبالدينية

فايعتر،ا-ديزالاوهمالعليا،الطبقةوعاظأوالبرهمانونإلايعرفهالاالماضىفيوكانتضحص.000005

//:http)انظر:الأملغتهم en. wikipediaorg/ wiki/Sanskrit).العربيةاللعةاضحداءيقتمرالا:قائل!رلوقد

!ت:ميتةلغةلتذالهافياللغةولكن،صحيحهذا؟العربيةتتحدثلاالئالاسلاميةالبلادفيالماحدعلى

يظهالعاملغاتستالعديدإلالمترجمةالكرمالقرآنممافيأنكصاوالطقرس،الثعائرب!قامةخا!لغةأبدا

كاذإداى.الاسلامعلىتنطبة!لأالعانرلأداءبعينهالغةاخصاصفقفيةمعانيها،وفهمللفاقممراعقاالملون

والمدكورزتا!قاص-فإكاالم!د:جة،وأوالمغسىالكتابفيالرمزيةالأماطومنلمالعاخلقمصة!دالمحرر

البعص.يدعىقدكمارمزيةلتو،الكرمالقرآن
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:الغربابظورمنرالمسيحيةايهوديةفيالأسطورة30

:التوراة!الأسطورة10

فيالضوءخلقاللةأنعلىتنصوإلى،التكوينسفرفيالخلققصةعلىتعليقا

الأخرىال!ماويةوالأجرأموالقمرالشص!خلقيتملمولكن،للخلقالأولاليهع

نأافترضناإذأفطقيغيرقولهذاإنالأديانموسوعةمحرريقول،الرابعاليوم-ت

ترويهماأيضا،الج!ىغيرمنأنهالمحررويرىالق!ر.أوالشمسمننابعاكانءالخر

السماءوطيورالوحوشألىالأخضرالعشباللةأعطىالسادساليومفيأنهعنالقحة

معروفهومايناقضالقولفهذاطعاما.لهاليكونالحيةالمخلوقاتولكلواحفواك

مقنعة،غر،الغربفيال!ضيرونيراهالذا.للوحوشبالشبةالمعروفةالطعامعأداتس.

الضوءهذاأنيروناليهودأحبارأنإلا.الحياةفيالطبيعىللمنطقشمناقضةبل

يتيحصوءاكانولكنه،نراهالذىالعاديالثممسضوءليسالأولاليومفيالمخلوق

فقدالإنسانشريعلمبحكمتهالربأنوبما،لآخرهأولهمنلمحةفيالعالمترىأنلك

الجديد)1(.العالميأتيحئلهيبينهولن،الطبيعىغيرالضوءهذاعنهأخئ

سفرفيالمرويةالقصةمنطقيةعدميناسبرمزيتمسرهوالأحبارمالهوما+

"أسطورةبأنها،أرمسترونجومنهم،الغربيينالمفكرينمنعدديصفهاوالىالت!صين،

المقدمالطعامونوعيةالخلقترتيبناحيةمنمنطقيةغيرفالقصة.التوراةفي"الخلق

خلقحولالحديثةالعلميةالنظرياتكلتفاصيلهافيتناقضأنهاكما،للوحوش

اليهودبينالدأثمالصراعحذاابالضوء"،1للمقصودالأحبارتفصيريعكسكما.لمالعا

لامحددةصورةفيالخلققصةعرضفقد،الكريمالقرآنأما.يزعمونكماوالهـصث،

بائذكطلتكفرونائنكمأقل:تعالىاللةيقرل.التأويلاتهذهمثلإلىاللجوءتحتمل

منرواسىفيهاوجعل.العالمينربذلكاندادالهوتجعلونيومينفىالأرضخلق

...!)2(.ايابماربعةفىامواتهافيهاوقدرفيهاوباركفوقغا

6364/9.,0(1"Encyclopedia of Religion (2nd:).de "Myth: AnOverview)
والقرآنالتوراةبينالحلت"القعة1المنهجيةالمقارنةحرلأكثرولتفاصيل.91-2:الآيات:فصلتصرةالضر)2(

والعلم.والابجلوالتورادالكرمالقرأنبوكاى:مررسراحع:ال!-سء؟
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المسيحية:فيالأسطورةب.

منبدءا؟الغربيالمنظررمن)1(،المسيحيةالديانةفيأيضادورماالوشيةللأسطورة

ذاكا.المحسيهجةعقائدإلى)2(،القديسينببعضالمتعلقالقصصإلىالميلاد،عيدضجرة

منموتهنوي!صالسماء،إلىويصعدقبردمنياقومثميموتالذ!الإلهالرجلفعباده

عيصىميلادقبلالأساطير،منعددفيذكرتخطاياحعم،منالبشرخلاصأجل

قصةوهي،الفرعونيةمصرفي330+اأوزيريسقصةفهى.السنينبآلافالس!

.فارسفي:ث!اسسوريا،فيوأدونيس،الاغريقيةالأساطرفيDionysusديونيسى

فيذ!هـطورد)الحمالجة(،الأناجلفيوردتكماا!ل!المسيححياةتفاصيلمنفكثير

الئبر،كل!والقيامكهف،فيعذراءمنوالميلادألاله،ابنكونهمثلالأساطير،ححذه

المختلفميلاددتاريخرحئالبشر،خلاصأجلمنوموتهالمرصى،وثفاءوالتعميد،

عندينايرمنوالسادسثوليك،ال!طعندديسمبرمنوالعضرينالخامسبينعليه

والعشريناخامسفيكانوأدونيسمثراسميلادأنوردفقدالأرثوذكى.الأقباط

يناير.كلالسادسفيكانابزيعىالعذراءمنأوزيريسميلادأنحينفيديسمبر،ست

قصةكبيرحدإلىتعثبهفهيالأيضرة،ومحاكمتهالصليبفوقالمسيحآلامعنأما

دهوحعرالربعمطلعمعالموتمنوقيامهوإعدامه،البابليينعندابعل"1الالهمحاكمة

السماء)3(.إلى

؟الاسلامليالأسطورةثوجدهلج.

وفيالاسلاء،قباأبهية،مصصفيالآصاطيرعنللبحثالغربيةالكتاباتاتجهت

الاسلاية.المحادرفيالأساطيرلهذهأثرايجدوالمحينوذلك؟العربىالأدبىالتراث

المصباحوق!ةأبهلية،فيمنشرةكانتالىوالجنالشياطينقصصعنفتحدثوا

اراناحيلى.اوىالحاسع!-وردساالمقصودبا!،القعدمنكاالمرحىالمسيجةالدكانةلشبالطعالمقمرد(1)

انتقلىمهاة:للاسص،العربفطالحببيد!رف.مماا-مهارتبظالذى.731لةentineفالتينالقدسشلى)2(

للصوضوع.الاريخيةبالحلميمارعيدرذ،الأسلاميةبدنا

+t .http://ourworldلك.؟ compuserve. aitsirhc/5pd/segapemoh/moc3:الف()

[gick.com/.1551/51/selcitra htmكhttp:// realm

-1913ادص-1663،،المصريةالنهفةمكتةالقاهرد:0،1طالميحية:ثلي:د/أحمدأ!ا:انظر.

.21-222صردالسة،ذكررد:الاعمامدارالنصرايخة:ضاهين:د/ممطفىباحتصار؟
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يعدذلككللكنوءشليلةليلةألفقصصمنوغيرهاالطائر،والبساطالسحري

وقد.بالإسلاملهاعلاقة!،شقطعارية"،أسصرأاقصصاامجازأأو،الأدبالتراثس

كانوأالعربإنقولهامثلأنافسغم،العربيعرفهالملأساطير،،أرمسترونجأشارت

فينشأالطوافانتألتكماأشعد"."إلهاصنموأيا؟المزدلافةا11منالجمراتيجمعون

بهذهالأساطيرومفهومالشتاء)1(.فصلفيالأمطار"استجلاب11أجلمنالأصل

ألاسلام.قبلالعربيعرفهلمالمعاقده،الفلسفيةالصورة

:الغربفيالأساطرفىراسةماهج:اكفيالمطلب

الأساطر:تفسرفيالاغريقيةالمناهج10

التفسيرهو:الأولالمنهج؟الاسطورةلدراسةمناهجثلالةاليونانمفكروأتع

تفسيريتملا،المنهجكعذأفحسبالأسطورد.منالمقصودالمعئلاستخلاصابري

فييمثلأنهعلىول!-،بالافعاحدثأنهعلىلهينظرلاوحرفيا،الأسطورةنصر

ألالياذة11،هوميروسملحمةفيوردماذلكمثال.ورأءهماحقيقةشعريةصرة

الملحمةصنعهاالئالحربفيبشخصنهاتدخلتالالهةأنتعئلاوالىوألاوديسة"،

أستخدمواوممنوالشر.الخيربينالداخلىالإنسانيالصراعإلىترمزولكنها،الشعرية

4هيرقليطسالأسطورةتفسيرفيالمجاز 0 ( Heracleitus-وبارميدس.(،.مق84.د

Parmenidesاصونوأفلا.(،.مق515)ولدr -47 4 2 )6 Plato2(..مق().

لتفسيرالفلاسفةبعضاتبعهالذيالمنطقيأوالعقليالفسيرهوافتايئ:المنهج

057)3بالا،تيية()3(زينرفنيز)أوأكسينوفانمثلالكلاسيكيةالأساطير Xenophane

الحامى.الفصلانظر:(1)

.63659/,"clopediaof Religion (2nd:).de "Myth: An Overveiw!*32(لم(

الآلهةتصريرورفضالجعددذ،الرنانآلمةحاسأكردان!".11اصمالإصلاميررعلهأطلإكريقي،فيلرف)3(

راحع::حددـ.دلةهيالحقةالمعرفةأنبى!كانتفكرد،لتردالأشياءكليحركواحد،بإلهقال.حرردـالرفي

رفض.161V/،9991،امدبرميههالقاحرز:2،ط؟والفلاصفةالفل!فةموسوعةالحفئ:د/عبدالمعم

وضعثمالمحزية.الصفاتكددالألهيرمصأريمكللاإلهفقال،عقلي.ممن!!الأ!اص!ص،حكاياتايهرفان

الرنايخة،الالهةكلمنأعظما!الحق."الألهإزقال5كحا،نجحلىأ-يخ!الئيالصفاتووصفه،للإلهالحاصتحرص!

لعضإنحىىقت،كلوحاكأهرالمكاد،نغسرويقىبايتحرك:ا،يتعرلامج!حا،ولى!صءداءإوحب

انف!إ:.العر!فيديار19دلنةعممدكرحىالدبامرحد+أوائاصتكاناكيوفارانيرورالغر!فلاستة

http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Xenophanes

[http://www. philosophypathways. conVessays/ thorpe3. htm
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يرتبطماخاصةالاغريقيةالأفكارمنكثيراأكسينوفانأنتقد.(..مق048-..مق

وأتجسيد،رفضكما()1(،الآلهة)مجمعPantheonالاغريقىبالبانثيونبالاعتقادمنها

نأرأيهوكانعليها.البشريةالصفاتوخلع3canthropomorphic!!الآلهةتشجص

متعددالبانثيونلفكرةروجواالذينوالكتابالشعراءهم،الآلهةفكرةرسئخالذممط

يوصفأنيمكنمابأسوأبل،مخزيهبأوصافوصفرهاأنهمإلا،"أساط!روهم"فيالآلهة

مفهوممعيتفقلاماوهو،والكذبوالخداعوالخيأنةالسرقةمثلالبثمربه

)2(.الألوهية

الىنسبةEuhemerismالأوهيميرية"11منهجهو:الأسطورةلتفسيرالثالثالمنهج

26أوهيصرنظرية . 34- (0 Euhemerusl"jالآلهةأنالنظريةهذهتقرل.()3(..مق

مابسببالنالرعظعمهمموتهموبعد،سابقزمنفيبالفعلعأشواأشخاصاكانوا

منجمموعةوئئ،معتقدلكلأن!ئكماالاغريقيما.الحضرةلطالآلهةمجحإلىالأصلفيالباثيرنثمكل)1(

بالبانثيرن.،الإسلاممبل،الكعبةأرمترونجشبهتومد.البانثيرن(والمعبد،هذامثللطتقيمبه،خاصةالآلهة

enophanes"ظأ!/pedia.org2)فا .ne//:ptth wi)

فهرالواحد"،اهو1الالههذاإنيقولكانكشنوفانان+oعمثرربصموئيلالأمريكياللاهوتلمعاذكر

كغر،ولا،ويخلقو!كر،وبصر،وحميعسام،إلهفهوكليما،بصررةو!معوككر!رىبل،الآلهةهذدثليى

انظر:.قلمفهرلذاآخر،شخصاىاوشءايمنيخلقولميولدولمالكاننات،كلمنأعظموهر

http:// www. philosophypathways. com/ essays/ thorpe3. html

!ولدلمالإلهإناااكسيوفانقرلأنفيبدوالرتت،ذلكليظهرتقد،الإلهيلادعنالمسيحيةمزاعمتكنلمر

اليوناية.الأصاطرفيالآلهةايلاد"1علىافطريا"1تعقياكانثيء"،أىمنيخلقلمو

الناسضخمثم،الراقعفيعاضواآديينأيطالصرىليراالأططرآلهةبانالقائلةهىالأوهيحر!ةالظركة)3(

لمصطلحاتالثاملالمعجمد/الحفئ::انظر.آلهةوقبوهمأصطرر-(صارتحىبالتدريجمرلحمبعدسرقم

بانأصضاالقائلهووأوهيحروس6..ص:الفلسفيةالمصطلحاتمعجمالحلر:وعده،،13ص:الفل!فة

وما2.ه6ص:الفلسفيالمعجم:وآخرونوحبةمرادانطر:تاريحية.احداثعنمنحرفتبرالدكنيةالأساطكل

تعالى:قال،اللامعليهنوحقومعدهاالئالآلهةعنالكرمالقرآنفيوردما!طابق،الآلهةعن(ويصروسقاله

وردوقد123.الآيةنرح:اصررذونرا(ويعوقيغوثولاسواعاولاوداتذرنولاآلهكغتذرنلا)وقالوا

فيكانتالئوياذ19مارت11عهحا:الذرضىعاسابنعنعطاءعن،الآيةهذهتفرلطالبخارىصحيحفي

فكانت:يفوثوأمالهذيل،لكات:سواعوأما،الجندللدومةلكلبفكانتود:أمابعد،العربفينرحقوم

الكلاع،ذكطلآللحصر،دكانتنر:وأمالهصدان،فكانت:يعوقوأماجا،عدبالجرفاغصففيثملمراد،

كانواالقمجالهمإلىالصراألىقرمهمإلىالثيطاذأوحىهلكواللمادوح،قرم-تصالحينرحالأحماء

محابالبخارى:".عبدتالعلمونثر!،أولئكهلكإذاحئتعد،فلمففعلرا،بأحمائهم،و-مرهاأنمابا،يخلمرر

02953518رفم:حدبث:الارىفنحصراعا.011:ولاودا11لا!الم!ر: ،.i
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اللاهوتيةالمسيحيةالدراساتإليهانظرتالنطرية،هذهولكن)1(.للبشريةقدموه

أنهمعلىالآلهةهؤلاءإلىالقدمالكلاسيكىالعالمنظرحينففى؟محتفبثكل

فيالمشحيوناللاحرتعلماءنظر؟البارزةلانجازاتهم،موتهمبعدالناسعبدهمرجال

أعمالهمبسببالناسخلدهمرجالأنهمعلىالقدمالعالمالهةإلىالوسطىالعصور

نأإلى،الجديدةالنظرةهذهالأساطرعلماءوأرجع.الكثرةومعاصيهمالشريرة

نأيرونفهمالزاثافة،والديانةالحقيقيةالديانةبينيفرقونأصبحواالمسيحيينالعلماء

كروهمعقائدوأن،الصحيحةالحقيقيةالوحيدةالمعرفةهيبهوالإيمانباللةمعرفتهم

)2(.شيطانيةكائناتإلالي!ستالآلهةفهذه،ووثنيةباطلة

الأساطرو:لتفسرالحديثةالدراسات20

عشر:الثامنالقرنفيالدراساتأهمأ.

كان.حديثةدراسةالأساطرلدراسةالجديدهالحقبةعشرالثامنالقرنيممل

فهولذا؟لمسهيمكنلاالمقئس"11أنيرىSchleieس!"ح!3شلايرماخر)3(فريدريك

فريدريكأما.الطبيعيةكيرللقوىتأريخىتمثيلأنهيعىمماالأساطير،فييتمثل

ولهاالأفكار،منرمزكمانظامأنهأعلىالأسطورةفسرفقدSchelling)4(شيلنج

الرومانسيةالفترةخلالمن!ها)6(.لفهمضرور!وهو4،(+ه+")القبليتركيبها

أهمهاومنوالرمز،الأسطورةبينتربطالئالأبهاديميةالأعمالمنالعديدكابةممت

6365.9/1،(1"Encyclopedia of Rel8 ion (2nd ).de:*117: AnOverview)

)2(أول:63669/4.

الاتقادبينالرفيقفيالفريدةلمحاولتهاثهرألمافيوفيلوفلاهرتلمعاهو1834(-ا)768شلاكرماخر)3(

العدكدددراطتهولهالأرئرذكي،البروتتانئالتقليدىالمذمبولينالتوكرعصرفيللبروتتانتيةوخهالذكط

.ne//:ptth/wikipedia.*!لأن!-Friedrich_Schleieح"ع!+3انظر:المجي.الفكرحرل org

الألماية*المثالية*الفلفةتطررفيالفاصلةالنقطةوكدألمافي،فيلرفهو18(،ها-)775شيني)4(

German Idealism.انظر:.a orgtwiki/Friedrich_Wilhelu Joseph_Schellingكمم!ثيne//:ptth.

عن!درالذكيهرالقبيوالحكم،والعللدالأبابمعرفةهيالقيةوالمعرلةتجل.منأىولPrioriقبلي)5(

علىيقومالذىهرالقبليوالايعدلالالفكلىأالمعئهوالقبيوالمعنىلأالمعلوعلىشقدمةأكاطالمابالعلةعلم

t.6اص::الفلسفةلمصطلحاتالاملالمعحمانظر:.اللةوحردعلىالأنطولوحيكالدليلالعقلقراعد

(6 Encyclopedia of Philosophy: (Edwards, Paul, ed. in chief), New York: TheMacmillan)

803.7/6791,,Company
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الأسطوردـبالرمز)2(.تفسيرعن،(1Muller)!،3)رمولكارلهاقامالئالدراسات

Giovanni،فيكو)3(باتيستاجيوفافيالإيطاليالفيلسوفمحاولةتعدولكن Battist

فكرةعلىمعتمداالأسطورةلمعالجةجادةمحارلةأولهىالأساطر،لتفسر7حأ5

لهاتاريخيةفترةكلأنيرىفيكووكان.داروينعنهايتحدثأنقبلوذلكالظور،

الشربتجمع"،المقدسالعصر11أو،"الآلهة"عصرمميزفقد،الحضاريةوصفاقاوحدتها

،الأولالعصرهذاتبع.الموتىودفنوالزواجالدينحولحياقمتركزتعاثلاتفي

age"الأبطال"عصر of heroesوسادتالأرسعقراطية،الدولفيهنشأتحيث

المرحلةفهي"،الإنساناعصر1أوالثالثةالمرحلةأما".الأعلىالمثل11رفكرةالاقطاعية،

11،الآلهة"عصرفيالأسطورةأهيةوعن.الديمقراطيالجمهوريالعصرفيهابدأالى

يرىبل،رمزيةأومجازيةإشاراتمجردأو"خرافيةاحكايات1ليستإنهافيكويقرل

الشعر"11منكلكانالإلهسان،حياةمنالمبكرةالأولىالمراحلهذهفيأنه

والحياةالدينيةالقيمعلىنتعرفأنيمكننافلا،البشريةالحكمةعنيعبراو"الأسطورة

الأساطير)4(.دراسةطريقعنإلاالتاريخيةالفترةلهذهوالقانونيةالاجتماعية

انظر:.الاكريقهالأساظرعنحدثةدراصاتمدمألمانوفيلرفلمعاهر1(84.-)7917مرلركارل)1(

r]_OtfriedM%3C %.ne//:ptthكع!كن!ل!لوre11CBwikipedia. org

6366.9/,.(2"Encyclopedia of Religion (2nd:).de "Myth: AnOverview)
فيتطورالحفاراتإدكرلوكانإكطالمي،ومررخفيلسوفهو1744(ا-A)66فيكريامتاحيوفافي)3(

حماتهعنهاولكلالبثر،مرحلةثمالأطالمرحلةثم،المقدسمرحلة:وهيالحمررمدىعلىتكررمراحل

.ne//:ptth/wikipedia.لنمالأ*/GiambattistaVico:انظر.لهالميزةواللفر!ةوالاحتماعةالياسية org

025-924.8/(4,Encyclopedia ofPhilosophy)
0)9إيبادمكلصاروى Vف!نلذاالآلم!ة،فيمققداهمعنتعبكلالأصلفيهيالرعاداتأن-8691(،ا

اصراتتقلد!رمرن،tranceالنعولمنحالةفييكونرنحينالبداثة،الد!اناتفي)الكفة(الامان

البدايخةالإناذلحالةايتعادوأى،الماضىليحدئتالئالأحداثتصوكري!عادذ!ومرنبذلكفهم.الحيرانات

هذامن.الأولىالحقبةهذدفيسلامفيمعهاعاشالئالحيواناتمعالتراصلمننوعأنهحانبالىالصايخة،

الأ!طرتتمدوالقللإنان،الأصيةالدييةالنقاليدمنحزءهي؟hمع!دةismالثامايةأنإكياد!ط

كلفيالعامةالساتمنيمدرنالكهنةاواثمانأنإطياد)!صد.الم!يحياللاهوتوحىابداثةالأفركية

الانسانية.الأدياذكلوديزبيهاالردظإل،بعينهعليامجتمماتخمىكوفافنالأ!ررةنقلف!كليادالأدكان(.

a(أ"ع/losop4:لل".437/5انظر: nاfopء yc!
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:الأسطورةعنقالصعشرالثامنالقرندرأصاتأهمأنالخلاصة"

قالتأوالأفكار؟منرمزينظامأنهاأو؟الطبيعيةغيرللقوىتاريخىتمثيلإنها

والحياةالدينيةالقيمعنتفصحالواقعفيأنهاأربالرمز؟الأسطورةتفسربضرورة

فيها.ظهرتالئالتاريخيةالفترةلهذهوالقانونيةالاجتماعية

عشر:التاسعالقرنفيالدراياتأهم.ب

التحليليةاللغويةالدراساتبتطبيق!و!الاأ،Mullعس!مولر)1(ماك!الألمانيلمالعاقام

فيالشمسأنيرىمولركان.من!يةأكثرتفسيرالهأليجدالأساطير،دراسةعلى

الأساطيرهذهولكن،القديمةللأسطورةالرليسيالمصدرهىكانتالمختلفةأطوارها

بل؟الطبيعيةالظواهرمنوغرها،والشفقوالفجر،،الشمستشخيصعلىتقتصرلم

الئفالأعاء.الانسانيةواللغةالانسانيالفكربينيربطميايخزيقئانظيرافيهاكان

)2(.مقدسةكأئنأتأحماءأنهأعلىبعدفيماخطأفهصتالظواهر،لهذهالناسأعطاها

ابخظرة1الأساطرتفسيرفبدأعثمر،التاسعالقرنفيالتطوركطالمذهبظهر

3)"الصيتالذائعكتابهفيداروينتحدثفقد.اتطورية "On the Origin ofSpecies)،

الدراساتكلعلىبعدفيماكبيرأثرلهاكانوالى،الخلقفيالتطورنظريةعن

فقدذلكإلىإضافة.والنفسيةاللغويةوحئبل،والدينية،والانسانيةالاجتصاعية،

التنوير،عصرفيظهرتالئاالحديثة11العلوممنعددبظهورالأساطردراسةتطورت

دراسةوعلمcarchaeologyالحفرياتوعلمcethnologyوالأجناسالأعراقعلممثل

ancient)القديمةالحضارات civilizations.)4(التفسيراتمنعددأيضاظهرولغاتهأ

،Ju!ول()يونجكارلطرحهاالئ،الجمعى"اللاوعيانظرية1مثل،للأسطورةالنفسية

والئالأدياننثأ-فيالطيي*المنمب11نظريةصاحبI(009-ا,,_))ryAماكسالألمانلمالعاهو1()

Comparativeلمم!ogy+المقارنةالأصاطر"اكابهفيعرضها Mytالدراصاتعلىنمباقعامهكان.ح

اللغاتدرسكما.الأدكانمغارنةحانبالىالمقدت،وكتبهاوأدكافاالهند!ة"،الحضارد11خاصةالاصراميما،

ول"هنهممفألأ!.ولح//ةaorg.7لن!لأ"ل!عية3!اه!7اسأ!م!3ءا:نظرا.كيةوالشيكربيةوالعر،رسيةلفاا

6234.9/,.(2"Encyclopedia of Religion (2nd:).de "Myth: AnOverview)
.a org/wiki/ Charles !*- in#Religious_views(.3)ن!فمالونne//:ptth

6367.9/,0"Myth:An Overview.ا:dn2.(ed)ة+cyclopedia of Relg4(ء(

در.الحدثالعمرفيالتحلليالنفسعلمورائدالويصري،النفىلمعاهو1(619-ا)875يونجكارل)5(

ثخصياتمثل،الاسحياةفيالاثل!الأنماطإنومالالجصمي".+اللاوعىعليهأطلقماإلىالتد!نظاهرد

!طيهموخذامجتصحين،عنعماللاوعىثيمامحصلةأىالبشركة،للحصاعاتالجماعياللاوعيمنتنبعالأساطر،

a.!،دلا)طكلةحلن!ل!مم!:انظر4.الاوجودليللاعتقادالف!يالإيحاء or!ن!ةلأne//:ptth.
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القصصلتشابهوذلك،للبشريةالجمعى"اللاوعى11فكرتعكسالأساطيرإنقالالذى

الأساطير)1(.تتنأولهالذي

الحديثة:الدراساتأهمج.

خرافاتبوصفها،التجاهلمنبفترةالأساطير،بتفسيرالمتعلقةالدراساتمرت

الثافيالنصففيالضوءلدائرةعادتولكنها.الماضىالقرنبدايةفي،العلممعتتنأقض

العالمين؟منلكلوكان.للأديانالأساسيةالمكوناتمنباعتبارهاالعشرينالقرنمن.

cCampbelكامبلوجوزيفإيليادميرسيا Joseph،إعادةفيالواضحهبصمتهماتحديدا

أشدمنإيليادميرسياكان.جديدة.ممناهجالأسطورةوتفسيرالأساطير،علمإحيأء

القبائلومعتقداتوتقاليد،عادأتإطارفيخاصة،القديمةالأساطربدراسةالمهتمين

أضافهاالىالاسهامأتأهممنالالهى،والتجلى،للمقدستفسيرهوكانالبداثية،

المنظومة،هذهخطىعلىأرمسترونجسارتوقد.العشرينالقرنفيالأساطيرلدراسة

علىالأساطروعلماءأشهرأما.الدراسةهذهخلالمنسيتبينكماإليها،وأضافت

باستكشافقامالذممطالأديأنلمعا،كامبلجوزيففهو،العشرينالقرنفي،الاطلاق

بعضفيالآنإلىموجودهتزاللاالىتلكمعبربطهاوقام،القديمةالبشرأساطير

)2(.المجمعات

الأديانتاريخلدراسةالرئيسةالمناهجمنالآنيعدالأساطير،علمأن،الخلاصة

عنهاالحديثسيأقيكما،العربالعالمفيالباحمينمنعددإلىانتقلوقد،الغربفي

الثافي)3(.الفصلفي

ع!ه!عي!

68.6367-9/,1(1"Encyclopedia of Religion (2nd:).de "Myth: AnOverview)
انظر:الصثرين.القرنفيالأصاطرعلماءأضعرمنهوأ(7JA-ا09)4كامبلحرزف)2(

9137-1378.3/,"Encyclopediaof Religion (2nd ed.):'Campbell Joseph

إلى!نتحيالقرآفيالقصصمنالعديدإن!راحة--قالالذى،الررىالأديانمررخالئراح"افراس1ثل)3(

فراسانظر:.الأحرىالسصاويةالبفيرردتالئصتتختلفصيفةفيالقرآزقدمها،القديمةالأصاطر

.11ص200،2،سوريةالدلهن،علاءدار:دمق،'1ط:الأ!ررفىل!درات:الأولىالحقلمغامرةوأح:.ا
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الثالثالمبحث

الغريىالفكرفىالادياقدراسشفىوأهميتهالرمزمفهوكل

الغربيالفكرمنظومةقيرئيسيامكونااللغوى،أوالمادي.ممدلولهسواءالرمز؟يعتبر

،قرونعدةمنذأليهوديةفيالماديةالرموزعرفتوقدالدمحط.وغيرالديئعام؟بشكل

للكواكبأو،الستةالخلقلأياميرمزالذممطالمينوراه"،اكعدان1؟المثالسبيلعلىومنها

وأللفداء،فيرمزالرموز،أشهرمنيعد،المسيحيةفيالصليب"11أنكما.السبعة

تفسيرأصولمنأصلافيعد،اللغويةالناحيةمنالرمز،أماالبر.أجلمنالألملمكابدة

رمزية،بصورةالمفاهيموتأويلالهرمنيوطيقا".11.ممنهجيعرفماوهو،المقدسالكتاب

قضيةفيرأيناكماألاسلامى،الديرتشرأثعيخصفيماكبيرةمغالطاتإلىحتمايؤدي

رفضحولفرنسافيأثيرتالىالمشكلةفيرمز،أنهعلى"المرأةاحجاب1تصنيف

أرمسترونجحاولتوقد.التعليمةالموسساتفيالحجاببارتداءللمسلماتالسماح

القدر،سورةآياتفيوذلك،الكرمالقرآنآياتبعضاشرح"1فيالرمز"11استخدام

)1(.إليهذهبتفيماالصوابجانبهاولكنالنور،سورةمنالنور"،11أيةوفي

الغربي:والفكرالعربيالفكربينالرمزمفهوم:الأولالمظلب

العربية:جمالمطليالرمز10

"علامةاأنهحولتدورمتاقاربة؟بتعريفا!الرمز"11العربيةالفلسفيةالمعاجمتعرف

علىالرامزهايدل،والاشارةالعلامةهواللغةفيوالرمزآخر.لشىءيرمزاشىء"1أو

غيرهعلىدلL."أنهعلىعرثهماالمعاجمفمنالاصطلاحى؟معناهعنأماالمرموز.

وأالتعبيرأوالموضوع11بأنهيعرفهماومنهاا)2(،احسيةأمورعلىمجردةمعأدطدلالة

.السادسالفصل:انظر(1)

ودلالةالأشياء،علىالأعداددلالةذئك،أثلةمن384.ص:الفلسفةلمصطلحاتالاملىالمعحمالحفئ:د.)2(

ص:السابقانظر:الوفاء.علىالكلبردلالة،والخداعالمكرعلىالثعلبكدلالةمجرددمعاذعلىحشةأمور

الواقية،تعارضكفلفةألهأاكم1885،منةفرن!افيظهرتوأدبيةفيةحركةهىالرمزية"،3و384.

حيناخصاعيةدلالةلها?,والرالرموز.إلايدركلاالثرىالعقلإنيقولستمنهـصأ!ضاوهيوالانعباعية؟

إلى،وغرهموالقضاءالثرطةرحالأوالأطاء،!تخدمهاالئالظراتثل،بينهمهئأوفكلرىانتماءعنتعبر

داخلالمختلفةطبقاهمعنو!بريمبزحموالذى/لحجي"،الدءترحاللعضيرتد*الذىاتصالزىحانب

بارلداءالسابمهعبارتهفيالم!يحيالد"رحالنحصلمالحضىالدكررانوركم38.هصالسابى:.الكن!سة

وأالاصلامى،الدينرحاللأن،مقولتهإلىالتخصيصهذاأضفتأديإلا(،الدينرحالبعض:قال)بلمعينزي

وله-العلماءبعضعدعليهقحارفزىالأزهرممط،الزىكانوإنلممم.محددزىلاالإصلام،علحاءأص!.كلعى

بلفيه!طقاتولاالكنسى،المعى!ذاالدبرجال!عر!لاالاسلامأنكما.ملزمغرولكنه،=تقديردـوهيبته
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"عا،مةأيضاوهوله"،ممثلابديلاويصبحغيرهمحليحلالذيألاستجابيالنثساط

أنوأعمننوعاأوالأشاءمنمجموعةلتملمطردااستخدامأتستخدمأصطلاحية

حناومن،أخرشىءعلىللدلالةاتخذتعلامة"كلأيضاهووالرمز،ا)1(.االعلاقات

اعا،مة1الرمزأنحولتدورالتعريفاتفهذها)2(.اتحصىأنمنأكثرالرموزكانت

ليىولكنهالرمز،إليهايشير،أخرىأشياءأوشيءعلىللدلالةوضعت"،اصطلاحية

الرمزيكونوقد.المادىالرمزعلىأساسيةبصورةينصبوهذا،ذاتهفيمقصودا

بلذاتهعلىيدللاكالسابقفهو،الألفاظمنغيرهمحليحلتجرافيكونالغويا"،1

عنه.بديلاويصبحأخر،شىءعلىيدل

:الغربالفكرليالرمزتاريجة2.

الرمز:لكلمةالاصطلاحيالمعنى10

كانتفقديما،؟symbolomاليونانيةمنمشتقةsymbolالانجليزيةفيالرمزكلمة

مجموعةفىالأفرادمنعددبينألمحروقالصلصلمنقطعةتقسمأناليونانفيالعادة

،أخرىمرةاجتماعهمحينالشخصهويةمنالتكدهومنهاالغرضوكانما،

للدلالةبعدالرمز.فيمااستخدمثم.البعضبعضهابحوارالصلصالقطعبوضعوذلك

منتوأضعبصببأوبينهماشبهلوجودسواء،ذاتهالرمزكيرآخرشىءعلى

فيالرمزإنتقولالتأريخيةالدراساتولكنالشىء)3(.هذاعلىللدلالةاستخدموه

واضححركما،الأول!الإناناستخدمهفقد،اليونانيةالحضارةمنأقدمالبشرحياة

سهم،يخترقهالذيالبركطالثوركلوحة،الكهوفجدرانعلىوجدتالئالنقوشمن

وكانهاتبدو،الخمسةبأصابعهابشريةيدصورةأرالصيد،فيرغبتهإلىبذلكيرمز

بالدماء)4(.ملطخة

العالم.زىكانأياواخرامها،قدرهالهاعلصيةمكانةهي

.01-4ا.Tص:النلسفيالمعحم:واخرونوبهمراد1()

.167صالفلسميما:المصطلحاتمعحمعبددـالحلر:)2(

ofكها4 Symbols and Imagery: 3rd rev. ,.de Amsterdam: North- Hol!3)ل Vries, Ad de: Dictiona)

Pub.Co..,8191.ح.5

الرمزثتافةوالاث.الحاسدلىحسدلدرءإشار-،المثالصبيلعلى،المصريةالشعبيةالثافةفيمعروفهوكما)4(

هذدسالمقحردالرمزلبيانمحاو/،تفيالأرربيينالعلصاءمنكراستفرقفقدالغرلما،الفكرفيأصيلةوتفرد

-تا!رعترمزكانتبفاقالكلتومه!للصد،ترمزإلهاقالمنفصهم،الكهوفجدرانعلىالبدائيةاللرحات

تملكاتالجداريةاللرحاتححذدإدقاللعضهمإذحئ،الحيرانميدعلىبهللام!مانةيمارصرنهالحرأنراع

انظر:.المختلفةالحضاراتفيو(صطوريادييارمزا

15،".*مم!مم!//:احثه0352+!.ء+لا+هح*ح-لماههأ،،!لا.+هالا/اأك!.4ء)ح+آس!يهالداالكهرفزرمو
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:والأسطورةالرمزبينالملة.ب

آلافثلانةحواليإلىتاريخهويعرد،الحياة.ممفتاحيعرفمامصرفيالفراعنةعرف

إلهأمحتباعتبروفاتهوبعد،فرعونعائلةطبيببأمحتب،يرتبطوكانالميلاد،قبلعام

حئالعلامةهذهالأدويةشركاتبعضتستسخدمولذامصر.فيالشفاءأوالطب

رمزاكانأنهعلىالمفتاحهذاالغربيونالعلماءبعضفسروقدللشفاء.كرمز،الآن

القديمة،الحضاراتفيالرموزوتكثر)1(.الموتبعدالأخرىالحياةأو،المستقبليةللحياة

فيالرمزاستعماليكثركما؟الهنديةوالحضارة،والآشورية،والفرعونية،كالبابلية

تحظىولذا،ماديةأشياءأوصور!أكانتسواء،وطقوسهمآساشرفشعوبديأنات

)2(.الغربيينالعلماءباحعمامالشعوبهذهثقافات

شرقكحضاراتحديثا؟أوقديماالرمزعرفتالئالحضارأتمعظمأنويلاحظ

الأصلفيهي؟والشاموفارسالرافدينبلادفي،القديمةالشرقةوالحضاراتاسيا،

فالرمزلذا.الثقافيةمكوناتهامنأساسىكمكونبالأساطرارتبطتالىالحضارات

الشعوبثقافاتفيالرمزاستخدموقد.الغربيالفكرفيمتلازماندائما،والأسطورة

يعجز،ملموسةغيرعلويةحقيقةإلىيشيرهنافألرمزا؟المقدسا11إلىالاشارةفيقديما،

الخلاصة)3(0ملموسةأشكالالهافيعطىحقائقها،إليالوصولأوتفصيرهاعنالانسان

كثيرفيالصعبمنكانوإنمجرد،شىءإلىيشيرولكنهى-)شىءذاتهفيالرمزأن

ردمايصعبالى،القديمةالدينيةالرموزفيخاصةالرمز،منالمقصودفهمالأحيانمن

واحد)4(.مدلولإلى

الحديث:العصرفيالرموزأشهرج.

تعرفالىا،السداسيةالنجمة11الديأنات،تاريخفيعرفتالىالرموزأشهرمن

عنسنة0003حواليتأخرظهورحاإنالتاريخيةالدراساتوتقولداود.بنجمةالآن

438.(1.Dictionary of symbols and Imagery:)p
5ion!د."كنا,ا/ر.6098 (2nd:).de "Symbols and2)ءول.!لم Encyclopediaof)

)3(أول.4

1298/13.(4.,Ibid)
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بلالعصورألاتديمة،فياليهوديةللملكيةرمزاتعدكانتوالئا)1(،االخماسيةالنجمة11

أنهافالأرجحالسدأسية،النجمةأماالاتدس.لمدينةرئيسىكختمتستعملكانتوأنها

إشأرةأييوجدفلافقط،عأممائتيحواليمنذإلاأليهوديةللديانةكرمزتستعمللم

إلهافيقالأشياء؟عدةإلىاليهودعندالرمزهذاويشير.القدماليهوديالتراثفيلها

شعبه،الالهىالحكمفيهايحميالئ،الستةللجهاتأو،للخلقالستةالأيامإلىترمز

رعايةأنبذلكيقصدونوهملهم.الكاملةالحمايةضمانيعىوهذاإسرأثيل؟بىأي

فترةفيثم،الشتاتفيتفرمهموأثناء،الأولتاريخهممنذهممحيصهأكانتاللة

2(.)لآناوحئااالهولوكوست11

شارة،المعروفةالسدأسيةالنجمةبعد،الحديثالعصرفيالرموزأشهرمنوربما

لآلمانياقوميارمزاهتلرجعلهاوالئ"،المعقوفابالصليب1الآنيعرفماأوالنازية"11

فقد،دينيةجذورولها،قديمةالعلامةهذهأنوالواقع.الثانيةالعالميةالحربفي

أسأساترتبطوكانت،والصين،واليابانالهند،في..مق001حواليفعليااستخدمت

)3(.البوذيةبالديانة

الثا!بعضفيهايقلدهموالئا.لثحيطاد،بعبدديصونمنعدرمزاالنتاحرن"،11الخماجةالنجصةتمل)1(

ممر.فيالت!عينات!أثرتالىاليطانعدةقضيةمعحدثكماالأفكار،حذدحلعةيدركأندورالم!لم،

نإويقالاهكل+،311باكلعموتعرفكرمز،أشكالهامنشكلايخدصنابهائين"11أنغرب9والل

انظر:طاسيا.ضكلاتاخذمزلفاتاللةركاءالاب!ولكلاستخدمها،سأولهرالاب"11

31-http://en.wikipedia. org/ wiki/Pentagram#cite_ note- altreligion_pentalram

اصتخدمأنإلىعثر،الاهنالقرنحراليفياليهرديةالمعابدلتزينالسداجةهذدـالنحمةاضحدامبدأ)2(

النجمة3هذإصاثيلد:لةوضعتوتدلهم.كثعارزرقاءصداصيةنجة7918عامالصهونيةالحركةمرسسر

،يقالكما3891،عاماليهرذالنازىالحزثألزمكصا.الصهيونيةبالحركةلارتباطهالها،كرمزرايتهاعلى

علإ،أطلة!ماأو،اليهوديةالمحرقةأثاءعيهمالتعرفليمهل،كرهمعنالبهردلتصييزصفراءسداجةنجصةبارتداء

Dictionaryof.-103003:انظر110الهرلركرت11 symbols and Imagery: p

.http://en_+هآالداسيهالنجمةتاريح wikipedia. org/ wiki/Star?_ oLDavid" Shield

الحظ.مجلبكرمزسواء،حدعلىوالمممدوسيةالبوذيةفيswastikaباصميعرفالمعقوفالمل!هذاكان3()

علىتديهآئارتركموتهقيإنهيقالحيث&ذأ،الحدياطحخورترمرلهيبوذا،أقدامبأثاريعرفماأما

لرمزمولددلعدحطراتجعميالرضغبوذاأذيقال،أخرىقصةوفي.الأرضعلىلرجوددكتذكردحجر

تمائيلأذكحامتاخرز.قروذفيكرمزلطهررهالرذا،ليتفعياأفارغممذا،،العالمعلىالرمزيةيطرتهإلى

زهردمنهاالرمرز؟منهائاكميرحدالبوذيةوفي.الميلاديالأولالقردحئتظهرلمالح!لمة،هيناهافيلودا

انظر:.الأذىسلبثرالتامةللحصايةترمزالئالذهبيةاصصكةواالنعئ،للنقاءترمزالئاللرض

ne//:ptth.البرديةفيالرموز wikipedia. org/ wiki/ Buddhist- Symbolism

+symbol_oLbuddhist0 ht!لhttp:// www. buddhastatues. or
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الديني:الرمزمفهوم:اكفيالمطلب

الدينية:الطقوسفيالرمزيه10

صفةأرمسترونجأضف!،الكريمالقرآنفيالرمزية"11عنحديثهاجانبالى

ربطتوالذيالكعبه،حولالطواف"11مثل،الاسلامشعائربعضعلىالرمزية"،11

اليهوديةاطقوس"1بعضفيالرمزيةعرفتوقد.السومريةالأساطيروبينبينهأيضا

بهذأالايملام(طقوس)وليسيمعائر"11فيأبداالرمزية"11تعرفلمولكن،والمسيحية

.المفهوم

اليهودية:فيالرمزيةالطقوسبعضأ.

في،الجمعةمساءالشموعإضاءةثل،الدينيةالطقوسبعضاليهوديةفييوجد

انتهاءصلاةأو"كاام!ه+ولشعرةأداءأثناءالسبتليةوفي؟الأسبوعيةالعطلةبداية

وتجددالحياةإلىعندهمترمزالشموعفماضاءةجديد.أسبوعبدايةوإعلانالسبت

فيهو،الشرقىالجنوبماالحاثطفيالث!موعمذبحوجودف!نذلك،إلىإضافة.الأمل

الرموزأقدمومن)1(.الربوجودإلىيشيركماالمعبد،فيالداثمالنورإلىإشارهذاته

منسرايعدالسباعيالشمعدانومذاالشهر)2(.السباعيالمينوراه"اكعدان1،اليهودية

شعازاإسرائيلدولةمنهتتخذالذىوهوكتمانها،علىيحرصونالياليهوداسرار

معتقداقالبعضرهزاالمينوراهثهعدانمنالحلوليةالقبالاهتتخذكمالها)3(.رحميا

الانايةوالأبحاثللدراطتعين؟اط:ايهرد!ةالاضرحةحرلالعيماالمعتقدات:يوصالعدصزان1()

.pediaلنما)شل!643دهءا:اليهود+ل!الث!رع:نظروا.11Aص،م7991:والاحتحاعية orفأاt//:5 .n wi؟،

11.*نورومعناها،الحبريةانو*1كلصةمنوهي"،الثحعدان11تعئعبر!ةكلحةهي!ل!هولع!"ايخرراه1كلمة)2(

أعفاءومنازلاليهودتالمعالدمنكثرفييرحدالذىال!عدانلهذاللإضارؤالميورادـ!اكمدان1عارةوتتخدم

حيحةداخلئرضعكانالذىالشعةالفروعذىالنع!المعدانإلىالجنررادـ"3ثهعدانيعوداليهرد!ة.الجصاعات

سصوعةاللة:رحمهالصرى،الوهابعبدد.انظر:.ذهبيةكمداناتكربصليمانهيكلفيكانكماالاخماع،

هذايتكون50.22/،9991،الثروقدارالقاهرد:،اطحديد:تفوىنموذجوالصهيريخة:واليهودكةالبهود

القانمحانبإلىيراعم،ثلاثةبدوردـإلىومقماللوززهردينةعلىفرعكل؟افرعئلاثةمنالمعدان

وانظر:.31.4-2/الحروج:هضرانظر::ثهعدانهيثةبفاصل.الرثيى

2107=lette- &S artid3؟ pإewishencyclopedia. com/ viewإhttp:// www

(3[.mohj//:ptthcon/ topics/seven/ menorah.htm)
الحروخسفرلهااتعرضالاحتماع"وا!خيصةالمينوراد"،اكعدان1ث!ومعايخها،اليهوديةالرموزحولولل!زيد

حولالعبيةالمققدات:يرصالعبدصزار:انظر؟الر!زيةوالأطممة127،،26:الاصحاحينباتفميل:

والهردبة:الهردمرصعة(681-ا67صالجرد:،كلحافظةحصردأبىيعقربعندراصةالهرد!ة:الاضرحة

اليهودية:الموصوعةوانظر.5022/

2107=httv://www. iewishencyclopedia. com/?psi.weiv letter=S& artid
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ألالهى(،)الحضورالشخيناههووالضوءالتورأةهوبهيضاءالذىفالزيت،الصوفية

يسراثيل)1(.جماعةهىوالفتيلة

المسيحية:فيالرمزيةالطقوسبعضب.

للتغيير،عرفةالرموزهذهولكن،المسيجةفيالرموزمنعددأيضايوجد

لاقدما،عحسرفيدينيارمزايكونفماالعصور.مرعلىالتطور"11عنصرويدخلها

11الدينيةالثاتافة11فيالرمزوأهمية.عملهأوقيمتهويفقدآخر،وقترمزا.فييعد

بدأوقدالرمز)2(.دونفهمهايصعبألى،الحقيقةمنجزءايوضحأنه،المسيحية

علىاضعميدافطقوسرمزيا؟تفسيراالمسيحيةطقوسمنعددتفسرفيالعلماءبعض

تغطيسيتمفحيز.المسيحيةفيجديدةجاةميلادإلىترمزبأنهاتفسر،المثالسبيل

فيويلفجديد،اسماال!لويعطىجديدلميلاديرمزفهذا،المقدسالماءفيال!ل

الذنوبمنالصهارةاإلىالتعميديرمزكماجديد.ميلادإلىيرمزهذاكل؟أبيضرداء

ويقولالمسي!.فيرالبعثالموتإلىيرمزوقد،موتهفيالمسيحمعالمؤمنوأتحاد

سفرفيجاءكماللحوأريننل!نفسهالمسيحمنبأمرحاءالتعميدإنالمسيحيون

الروحوالابنوالابباسموعمدوحمالاممجمعوتلمذوافاذثبواامتئإ

الكناضورؤعاءللأسامفة،الأولىالقرونفييجرىكانالتعميدولكنا)3(،القد!سا

.(فقط)4

الكنيسة،في"المقدسالقربان11تناول،المسيحيةفيالهامةال!سية"11الرموزومن

لموتبالتألييرمزمما،المسفوحوالدمالممزقالجسدإلىوالخمرالخبزيرمزحيث

بينخلافأيخالحذأوفي.يعتقدونكماوالخمر،الخبزيتناولمنسينقذالذىالمسيج

منغيرهميرىحينلط،للخلاصيرعز،رمزىطقعىأنهيرونالذينالبروتستانت

.5022/ب:والصهيونيةواليهرد!ةالهردموصوعة(1)

1398.13/(2",Encyclopedia of Religion (2nd:).de "symbols andsymbolism)
.2891/مئ:إتجيل)3(

.781".(4"Encyclopedia of Religion (2nd:).de'Baptism)
وأكصرانه،ا:!ردانه،فأبوادالفطرد،على!ولدإلامولرد.ساما1:قالإذوسلمعلهالذصلىالذرصلوصدق

البارى:فتح".عليهيحلىهلىفصات،الصىأسلمإذا11بابالجنائز":11كتابفيالبخارىرواديمجسانه.011.

.3062/،8351:رتمحديث
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المتناولتمنجوأنها،حقيقةال!وسهذهأنوالأرثوذكسالكاثوليكالرومان

1(.)الخلاص

عليهايطلقكماالطقوس"11ولش،الاسلامفيالشعاثرأنإلىهنأالإشارة*وتجدر

لمأممنهاالحكمةعرفناسوأءها،تعالىاللةأمرنااعبادات"1هي،الأخرىالاديانفي

طاعةيؤديهوالمسلم،والسنةالقرآنفيوردوتعالىتباركاللةبهتعبدنامافكلنعرفها.

للتغيم،ولاللتطوير،عرضةليستأنهاكماأصولها،علىالمسلمينبينخلافولالئة،

.الاسلامشعالرعلىغريبهالثقافةفهذهابالرمز"،1أبداعنهايعبرولا

:المقدسالكتابفيالرمز20

أ!:عيسىإلىالإشارة10

Miltonتيرممطميلتوناللاهوتعالمنشر Terryمرجعايعدام،098عامفيكتابأ

Biblicalالمقدس!"الكتابفيالهيرمنيوطيقا11عنوانه،اللاهوتتفسيرمناهجفيأساسيا

eneutics.+نذكر،المقدسالكتابفيالرمزيةعنعديدةفصولاتيرىأفىدوقديهمع

هذاإسقاطأرمسترونجمحاولةوراءالفكريةالخلفيةولتتين،الصورةلتتضحمنهانماذج

الرمزىالتفسيرهذاأن"تيرىاميلتون1يرى.الكريمالقرأنعلىالتفسيرمنالنوع

سفرورد،في،المثالسب!يل.علىالمقدسالكتابفيالأنجياءأفعالمنكثيرعلىينطبق

اللةأغضبكلاماقالواولكنهممصر،منإسراثيلبئبخروجتتعلق/قصةاالعددا11

فيلنموتمصرمنأصعدتمانالماذاقائلينموسىوعلىاللهعلىالشعباتكلم1،تعالى

الربفأرسلا)2(.االسخيفالطعامأنفسناكرهتوقدماء،ولاخبزلالأنهالبرية

ويذلكالالهى،القدسلطا/لمسيحودمحسدإلىوالبيذابخزخرلزيكصنالمقدمى،القرباديرإن!ال1()

المقدرالقربانسريتاولرنمنعلى،بقدرتهالربوينعموابخز،الحمرصورفيالمسيحودمح!دالمصلييتناول

تحدكدا!الالهنرركدعمممثلالئالموعثلأخرىرموزالميحيةوفي.الخلاصئموشالم!،معلالاتحاد

ترمزالحمامةأنكماالصلرات.أئاءالنذر-خوعالمسيحيونكضئكصا،المذبحعلىتوضعماوغالبا،السيحنور

الميحية:فيالرصانظر:المشح.تضحيةالىالحول"11ويرمز،القصروحإك

51-http://en.wikipedia. org/ wiki/Christian_symbolism#cite_ note-ce

انشاروإلىالبر"،أحلمنلمالأ11إلىمعتقداكمفيو!رمزالميجة،لياصخداماالرمرزأمحرمنالصيبويعد

الأربعة.الاتجاهاتفيالميحيةالعقيددلانشارترمزالححم3الصغوالمبادإنيقالكحاكله،لمالعافيالخلاعى

Dictionaryof.142انظر: symbols and،Imagery: p

.215/العدد:نحر)2(
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بخطثهم،اعترفواولبههم،منهمكثرقوموماتالشعبفلدغت،المحرقةأبتعليهم

وضعهامحرقةحيةلكإصنع:لموسىالرب"فقال،الحياتعنهمليرفعربهموسىفدعا

علىووضعهانحاسمنجةموسىفصنعيحيا.إليهاونظرلدغمنفكل،رايةعلى

علىتيرىيعقبا)1(.ايحياالنحاسحيةإلىونظرإنساناحيةلدغتمئفكانالرأية

ترمزكانتارية،افيأ!لاموسىرفعهاالىالنحاسيةالحيةهذهإنبقولهالروايةهذه

لهـفعوكما11يوحنا:إنجيلفيجاءكما".الصليبعلىسيرفعالذيا!اعيسى1إلى

يؤمنمنكليهلك/لالكى.ألانسانأبنيرفعأنينبغيهكذأالبريةفيالحيةموسى

.(2)"الأبديةالحياةلهتكونبلبه

:الثالوثإلىالاشارة.ب

يونساللةنىبقاءقصةعلى،تيرىرأىحسبأيضا،مزى)االتفسيرهذاوينطبق

قاش!ثما!عيسىدفنإلىترمزالقصةإنفيقول؟أيامثلاثةالحوتبطنفيال!لا

الفريسيينمنالثمرير"الجيلاهذا1إلىرمزيةإشارةأنهاكما،أيامثلائةبعدالموتمن

لهميقدمأنالمح!يحفرفض.ممكر،ذلكطلبواولكنهم،بأيةال!لاالمسيحطالبواالذين

أيامثلانةالحوتبطنفييونانكانكمالأنه11..ا!لا)3(.النىيونانآيةإلاآية

ا)4(،اليالوثلاثأيامثلانةالأرضقلبفيالانسانابنيكونهكذاليالوثلاث

نحوالرموزتأويلاتجاهفيهاويتضح(،المولف)أوردهاالئالأمثلةمنكثيروغرها

.8-1/29العدد:صفر(1)

انظر:10-5ا34/كرحنا:إنجيل)2(

&Milton .S Terry: Biblical Hermeneutics: New York: Eaton & Mains; Cincinnati, Cu + s

.251.Jennings,,0918 V

،الأخرسفتكلممجنرن،أخرسمنشيطاناأخرجحينالثاطينرثي!بانها!عيىالفرييرننعت)3(

تضرحبوهذا9،134/امئ:الثاطين"يخرجالثياطينبرئىفقالواالفريشرنأماا،الانجيلروايةحب

عام)نرالأرلين:الآباءوتأملاتتضرمنحرحى:مارالثهيدبهيةمنملطىيعقرل!تادرسالقمص

/adros+:انظر8391(: ALL Mathew. htس_lmagd.com/ vb/others/ Tafser/ Abonaعل!ا.http://www

.9304-12/مئ:إبجا-)4(

ثلاثلمدذالقدمينوحافيعار!اشىإشعياءأرئروىحيث2-0/2،4إشعياء::المثالبيلعلىانظر)5(

/6زكر!ا::وانظراشرر.يسبهماحينوالأثيوبيونالمصريردصيلقاحاالئالمعاملةإلىرمزية3إشارو،ضرات

هووالرمزالسى،منالقادمونمعهويترجوذمص،فضةسل!كلل!وشعيترجحيثيهوثعرؤياست،6-15

كماداخليا،فيهاالميحوتكللالكي!ةبهتكللتحيث،قامتهبعدا!المسيرالدإلىلالإكليلالاشارؤ

اثمارالإصحاحاتمعاكولصر.هالإصحاح4،الإصحاح:وحزيالا-6؟18/إريا::وانظر!ولرد؟

ملطى:يعقوبتادرسالقمصتفسرمرقعانظرإيها،

[hitp://www. rabel magd. com/vb/others/ Tafser/ Abona_Tadros/ i ndex. htm
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ا!)1(.بالمسيحالبشارة

ايهود:عندثلأثة*الرقمرهزيةج.

فنجد"ثلاثة".بالعددتتعلقكثيرةرموزالمولف،يقولكما،التوراةفيأيضايوجد

إلهأنالهقالاثم1،السلامعليهمويعقرب،وإسحاقإبراهيم"إسرائيلبىاباء11ثلائى

للقاءأتواالذي(الملائكة)أوالثلائةوالرجالا)2(،ايعقوبوإلهإسحاقوإلهإبراهيم

ركضنظرفلما.لديهواقفونرجالثلاثةوإذاونظرعشيه"فرفعأ!إبراهيم

ا)3(.االأرضإلىوسجدالخيصةبابمنلاشقبالهم

:المدنألطءليالرمزيةد.

فيإرييل"11القريةفاسم،المقدسالكتابفيالمدنأحماءلطأيضاالرمزيوحدكما

لأريثيللأريثيلويل11:اليهودىالتأويلحسب"،القدسامديخ!1إلىترمزإشعياءسفر

ا)4(.الأعيادالتدرسنةعلىسنةزيدواداود،عليهانزلقرية

:شنودةالبابارأيفي8"ابصرىعندايهوديةالضريعةرمزيةهـ.

والى،اليهوديةالشريعةأوامرحول،الرمزيةالتأويلاتبعضالثالثشودةللبابا

المرموز11إلىالرمز"11داثرةومنالروح"11إلىالحرف"11داثرةمنستخرحناأنهايرى

أمرالناموسإن(،ا)الشتييناالأدفنتست11أتباعأحدقال:المثالسبيلعلى".إليه

11القدمالعهد11إنبقولههذاعلىالبابايردأالمسيحيونيحفظهلافلمالشت،بحفظ

يقدمونهاوهل؟الآنيقدمهافمن،وإثمخطيئةكلكنحيوانيةذبائحبتقلمأيضاأمر

يحفظونوهل؟القضيةهذهفيالناموسلكسرونيضص!إأنهمأم،أورشليمهيكلفي

وعيدالمظالعيديحفظونوهل91(؟)8/زكرياسفرفيوردتالئالصيامأشهر

025..I)Biblical He!-eneutics:)p
1:الخروجسفر()2 / r.

"الأرضكلتثحبتهرلاءومننرحنجوحمالثلاثةاهرلاء1التكوكن:ضرأيضا:وانظر18/2.التكو*ت:)3(

:BiblicalHermeneutics.09!2:انظر.ويافثوحامسام(الثلالة!نرحأنجاءإلىوالإضارد1(،199/ p.

Bibلمicaلم*Hermeneutics:pp.492.928-:انضاليهـردية؟فيالأعدادرمزيةحرلوللمزكد

!ibلمicaلمولHermeneutics:p.3-992!هانضر:9/210أضحباء:مفر)4(

فيصضرطانفةولهم،الهراطقةمنتعدممالبهةولكنميحية،طائفةهيالشيين+،الأدفنتست11طائفة)5(

،3291عاممصرإلىودخلوا،1831عامأمريكافيبدأتوقد"،السابعايرمامجنيو1:الطائفة31ومعئ.مصر

دميانة.القديةود!رالثيخركفردمياطمطرانبثوىالأنجاحقرلالظرعى،الاحتماعيالعملمظلةتحت

انظر:الأحد.ولي!الربراحةيهرمالبتومجفظرنللح!ير،الثاكافىبقربررمنرنوهم

god/ pensieri/ chi- sono- avvenisti. htmا/ofm/اhttp:// /1.75.62.89l www
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الطقوسمنوغيرها)23(؟اللاويينسفرفيوردتالئالأعيادمنوغيرهاالحصاد

البابايفسرلذا.الآنالمسيحيينمناحديحفظهالاالئالوصايامنالباباعدهاألى

العهدفيلاأعطيتالوصايابعضإناا:بقولهالمسيحنعندالسبتحفظعدم

ا)1(.الجديداالعهدفيجديدروحى.ممفهومنفهمهالكى،القدم

أركانعنالمسيحمعمتممدكنتمإنإذا11:الرسولبولسيقولحين،لذلكمئال

ولاتذقولاتمسلا.فرائضعليكمتفرضالعالمفيعائضونكأنكمفلماذا،العالم

ظلامجرد1كانتالوصاياهذهبعضأنهنا،المقصودإنشودهالبابايقولا)2(.تجسا

وأأكلفيأحدعليكميحكمافلا1ألاصحاحنفسفيجاءفقدا)3(،العتيدةللأمور

الجسدوأماالعتيدةالامورظلهىالىسبت،اوهلالأوعيدجهةمنأوشرب

وقدالبابا.يقولكماأنتهى،قلىالحرفى.ممعمناهالسبتحكمف!ن،لذلكا)4(.فللمسيحا

وأعيدجهةمنأوشربأواكلفيأحدعليكميحكمافلا1:الرسولبولسقال

الئأممطللأمورالعتيدة"،اظل1هىالئالوصايامنهوفالسبت(.ا)سبتااوهلال

الرسولبول!منصريحةوصيةفهذهالأحد،أى،إليهالمرموزإلىوتغيرترمزاكانت

ا)6(.الأحدا11يومإلىمنهوالتحولحرفيا،السبتجفظبعدم

العهدفيوردتالئالطقوسمنالعديدرمزية"11ملطيتادرسالقمصويوكد

سبت،ووهلالمعينةوأعيادوشربأكلمناليهوديةال!وسان11:فيقول،القدم

،،0661الظضص،ذكردون:4ط:وعقانديةلاهرتيةأسنلة:الاسأشلةمعضرات:الثاك3ضنودالبابا1()

:شنردةاالباباامحب1مكبة:القطيةالمكتةمرقععلىإلكزويخةنسخة2.93/ب

http://copticlibrary. .35t '/j4Vnoc .I htm

202/:كرلوصيأهلإلىالرسولبرلسرصالة)2( -f.r

http://copticlibrary..35t!93-2/!:الناسأسئلةمعصنرات)3( .1/43/moc htm . f

.أ-12617:كولرسيأهلإلىالرسرلبرلسرطلة)4(

.1261:كرلرسي)5(

135امئ-فىول"لاىكلامولكنتزولانوالأرضا!ء11،يزوللاالدكلامكانإذاولكن)6( 2/،tفكيف

ووصيةراحة"،11تعئاسبت*1كلحةلأن،الروحيممعنادمحفوظايزاللاالصبتإنالبابا!قول؟وصاياهتديليمكن

يومحرالذىالحقيقىالربيرملونكستريحونلألهمقاثصة،وصةمازالت،للربكيومالأبوعةالراحةمذفىحفظ

.كلوتهالخطيئةممندفعحيثالجحعة"،يومربدمهالخلاص11تقلممناستراحأىخا،اصتراحومعئالأحد".11

أراحهمفمدالصارى،يرعبشجايبقىلافحئالمرت.بميولكنالضارى(،ادعاء)حسبالصيبعلى

ولش+روحه*الناموسمىالميحيياحذأنفيجب".الموتعلىوانتصاردبقيامتهالأحدايرم1فيمنهالرب

الروحولكنيقتلالحرف+لأن:الثايخةكورثوسلأهللولىرطكفيجاءفكحاالابا.يقرلكصااحرفيته"،1

الأحداثمنالعديدإلىإضارةالجزءهذاوفي.4-ا204/:الناسأسنلةمعسراتانظر:31/6(0يخس"

-سمزفهذاأبائهم،ظهورعلىالجرإسرائلبئأطفالوجور،الختانمثلالرمرز:ستبرلسعدهاالئالتاريخية

دتعميدوـ.الميحيةالحيافىفيالاناندخولأىوالمعصردية،للحلاص

http://kotob.has.it



هذهالسيدأكصلوإذالخلاصى،المسيحالسيدعملالىتشررموزجميعهاهذه

لهاعودةولا،الحرفيةاليهوديةالظلالمنرألهفيفهذهمهمتها."انتهتالرموز،

وكفايتنا،خلاصناجوهرهوالمسيجصارإذ،بالروحالناموسفيوردمانتممامادمنا1

نجسة،لكونهااليهودشريعةحرمتهاالئالأطعمةوحئ".الحرفعبوديةمنمحررناهو

اليهوديةفالشريعةرموزها)1(.فيبلمادتها،فيليس،نجسةإفاملطىالقمصيقول

ومشاركتهالمسيحمعبالاتحادولكناحرفية"1كانتلأموررمزيةإشاراتإلاليعست

أمجادكلمعاتحادهىقيامتهفيفالشركةالمرحوة،المصالحةتحققت،وموتهآلامهفي

)2(.شخصه

الىوالثمرائعالأحداثتفسرأصولمنهيالرمزية"11أنالممال،هذامنيتضح"

بالشريعةتأخذلابذلكالمسيحيةوأنبل،خاصةبصفةالقدهـم،العهدفيجاءت

نأيجبلاالئ"،العتيدةللأموراظل1مجرديعدوفاالىرصاياهاجلفياليهودية

المفهومهذاأدخلمنأولهوبولسأنويبدو.رمزيةبصورةتؤولبلحرفيا،توخذ

الأنبياء،بتاريختتعلقالىالأحداثكليؤولحئ،المسيحيةإلى-التأويل-أكط

يفهمونلذلكفهمالمشح.يدعلىللخلاصترمزكانتأفاعلىاليهوديةوالشراثع

تفسربكيفيةيتعلقلاهناالخطورةومكمنحديد".روحىفهوم".الوصاياهذه

شريعتهم.علىالأمراقتصرإذا،الخاصشأنهمفهذا،القدمالعهدلوصاياالنصارى

أنفسهمعلىيطقونمنأوالعلمانيين"،11منكثراأنهيالحقيقةالمشكلةولكن

علىالتفسرمنالنوعهذاإسقاطيريدون،الإسلاميةبلادنافي"إسلاميينامفكرينن1

وعدم"النصروح11عنالبحثأو"،للإسلامالحديثةالقراعة11بدعوى،الكرمالقرأن

مجاله.هناليسكثر،تفصيلفيهوهذا،يقولونكما،النصوصحرفيةعندالتومف

إليهلجأتالذىهو،التأويلمنالنوعحذاأنحو،البحثهذايخصوالذممط

انظر:كرلرسي.أهلإلىدرلىر!اللأمنالثانللإعحاحملطيالقمصتضر)1(

.Tadros/ALLColossians#_1لص!ك!انلأ!حاا htmسaabelmagd. com/ vb/others/ Tafser/ Abona.//!ول:س

طيعرذاحرارالآنألهميعئلافهذازال،قدالقدمالعهدناموسكانإذاملطي،القممىويتساءل.السابق)2(

صاروافقد،الناموستماليمهنالهائلالكمماتقيدواأنمنبدلإنهالقسصيجيبثاعون!كمايرفضرنأو

تقمد(نالروحيةبجاتنايجدر*لاأنهإلا،ليحفظوضعمدالاموسأذفرغم.المحوصاياليحفظرايه!حرارا"

:2/41:كرلوسىراحع:.قولهحدعلى!سوع،للربيكنونهالذىالحبعلىبل*،والنواهيالأوامرعلى

انظر:بالصبب".إبادمسرأالرصط،منرفعهمدولناضذاكانالذى،الفرائضثطعيناالذىالصكعا*إذ

er/Ahonn*01افاالأصحا Tadrns/ALL Colossians. htmمhrtnJ/www. rahelma!d. cnm/ vh/ othersfr
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اليس1الم!تانبدعوى،الكريمالقرانأياتلبعضالرمزية"11قراءكافيأرمسترونج

للقمضية.التأصيلالحشروريمنف!سانآخر،شىءإلىيشيرهوبللذأته"مقصودا

؟الإسلامليبالرمزيعرفمايوجدهل3.

رمزية؟الحجشعائرهل

نإقائلقالوربما.كالطواف،الحجشعائربعضرمزيةإلىأرمسترونجذهبت

مابلالشيفانيرجملأالمحململأنلذاقا،مقصودةليست،كالرحمالحجشعاثربعض

اللةخليلقبلمنعايشهاقدالأحدأثهذهإنيقرلالتاريخىالواقعولكن؟إليهيرمز

المناسك،بهذهأمرناالذقمادلة"اطاعة1،أخرىمرةيحييهاوالمسلمال!لا،الخليلإبراهيم

ويستلمالكعبةحوليطوفوهويعلمفالمسلمأدائها.أثناءالعبرمنهانستلهمونحن

ومكمنبأدئة.معلقكلهوكيانهوقلبهفيطوف،البيتربيقصدأنهالأسودالحجر

يقولأنهوربما،الحجمناسكرمزيةعنيخدثبدأالدعاةبعضأنهنا،الخطورة

تمحولأنخشىولكننا.الغربىالقكرفياللفظ"11هذايعنيهمايدركلاوهوهذا،

فالكعبةدوما.المحلموذعرفهالذىمعتأهأفعفقد،المفهومهذارمزإلىذاتها"11الكعبة

رمزا.ويست،صلاتهفيإليهبالتوجهالمسلمامرالذى"الحراماللةابيت1هى

فقال.الاسلامفيالعباداتمنالحكمةاستنبأطفيوحديماقدرمماالعلماءاجتهدوقد

للأمر،الاناقيادبذلكيقصدأنالجماريرمىمنعلىإنهالاحياءفيالغزالىالامام

كمافيه)1(.والنغسالعقلحظعنبعيدأاللةلأمروالامتثال،والعبوديةالرقوإظهار

فهو،إبليسيرجمحينالمسلمإنالرجم؟شعرةعنمحمود،عبدالحليمالأمامقال

الشرمنتخلصبذلكأنهمؤكدأ،والإثموالمعصيةالفسادعواملمنقوياعأملايرجم

)2(.وتعالىسبحانهاللهيغضبماكلومنوالمعاصى،

.1/027،.د.ط.والرللفاعةالمعرفةدار:يكلوت:الد!نعلرمإجاءالنزالم!:حامدألوالإمام(1)

الكاملةالمححرعة!أصار:؟ح!طمالعادذمحمود:عدالحليمالإمامالخ:انظر:الحجمناصكأداءمنللحكمة)2(

0161t/،0681،اللالطالكابدار:بروت3،طعحود:الحلمعدالدكورلمرلفات 6 -r t.
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الثانيالفضل

البشويهملأمدضييان.JIنشأة

نبنأرمسترهيهرةفي

الأهلا:الميحث

المانا51الغامض!ةالق!5السماءإله

الثافي:الممحث

Motherالأ!الاللاقه goddess

الفالث:المثحث

الأساطهرمرحله
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مقكمش

كونهيعدولاعام،بشكلالبثمر،عندالدسطالشعورأنأرمسترونجكارينترى

creativeالمبدعةمختلته)1(فيالانمتانيخلقهتصورا imagination،الواقععلىيسقطهثم

الىالطقوسأوكالشعاثر،المعروفةالدينيةالمظاهرفيجليايبدوماوهو،الخارجى

تاريخعننظريتهابعرضقأمتوقد.الحالىعصرناوحئالتاريخعبرالبشرمارسها

حسب،الخلقبدءمنذالأديانلتاريختتبعهاخلالمن،الأرضعلىالألوهية

.الآنوحئافتراضها،

")2(الاجتماعيالمافي-التطور11نظريةأن،التاريخىالتتبعهذامنييدو

Sociocultural Evolution"الألوهيةقضيةأنترىالى،الكاتبةفكرعلىالمهيمنةهىا؟

ومروراالحمماء،بالهالإيمانمنبدايةالعصور،مرعلىتطورتقدالبشرحياةفي

العلم.عصرفيالإلهموتبفكرةوانتهاءالالحاد،ثمالتوحيدثم،الآلهةوتعددبالوثنية

وأقعية)3(،خارجيةحقيقةللإلهيوجدلاأنهإلىالتتبعهذامنأرمسترونجتخلص

واقعهافيهىالنأس،عنهاتحدثالئ"الدينيةالتجربة11وأنالبشر،اختراعمنهوبل

ومرةبالحواسالادراكببزالإدراكاتقانتقالةمرحلةممثلرالئالمخ!لة،أر!رعرف،الطيةفلسفتهفي)1(

عندتوؤوهي،الحراسأماممنهذدـالأضاءزوالبعدحئالأضياءصورفيهاتتحمعالئالقوةإلها11:فقال،العقل

النهضةمبهة9،طاليرناية:الفلفةقصةمحمرد:يخبوزكيأمينأحمدانظر:وحد.*القانعندلاأحدكل

.591ص،.د.ت،المصربة

تجطبيقهاماممنأول:كان؟المخلفةالحياةمجالاتعلىالدارريخة"11اتطورنظر!ةتطبيقإلىالنظركةهدهلر)2(

فيتحدثالئالتضراتالنظريةهذدتدرسشنر.وهربرتكرنتأوحتشكلالاحتماعي*،+ياقهافي

انظر:المحتمع.تركيبتيرإلرردىماوحرالابق،عنغتلفااللاحق!كونبحيثوالمحتصعات،الحضارات

578/3.(,.d)وله!،؟ا،،،The Encyclopedia of Religion: "Comparative Reli

معينامدلولالهاأدبفبرمو،بعقلهالإنسانإليها!لالئالكليةالادراكاتهىالمعرفةإنيقرلسقراطكان)3(

لمالعافييطالقهامدلرللهالشالنحنيةالصررذهذهأن11علىشراطيوافقلمافلاطونولكن،الخارجفي

لهاأحماءهىالعقلإليهايصلالئالكليمافالادراكاتالإنان،عنمشقلةخأرحيةحقيقةلهاإنبلالحارحي،

صررفىهوخارحيةحقبقةلهكلى*إدراكفكللذاالخبال"،خلقمنباطلاومالكانتإلاوالواقعفيمعيات

11.)المثلأفلاطونصميهاماحيالخارحيةالحقاثقوهذهلها، )Ideas:صاليرناية:الملفةقصةأمير:أحمدانظر

2 A-ا.rأصليكودورمما،للإلهالخارجةالحققةبغيابالكاتبةتعنيهماضراطراى!رومد(.المثل)نظركةأ

الحديث.الفربىالفكرفيكبراثرلهاوالئ،القديمةالرنانيةالفل!فةفيفكرها
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(والرسالات)كالوحىخارجىمصدرإلىتحتاجلاالانساننافسفيداخليةتجربة

نشأدعنالكاتبةرحمتهاالىالرليسيةتالمحصااأممالتألية،المباحثوتعرضلتأكيدها.

الخليقة.بدءفيالبشر،عندالديى"الشعور11

عيمي!"

148

http://kotob.has.it



الا!لهالمبحث

الماناأوالغامضشوالقوةالسماءإله

السطء:إله:الأولاثطلب

بفطرته:الدينعنباحث..الانسانا

خلالمنلهاتبيزفقد)1(؟بفطرتهالدينعنباحثالانسانإنأرمسترونجتقول

الإنسانفكرةذتت!صماوغالباروحالما"،احيوان1الانسانأن،الأدلانلتاريخدرأسها

فالانسانتدريجيا.يتركهاوالئ،الدينيةاتهرسمماخلالمنطفولتهفيألالهعن

عنباحثتهبفص!إأوchomoreligiousتدينإنساننفسههوhomosapienد)2(العاقل

ا؟الالها11عبادةإلى،البحريةخلقتهمأكتملتأنمنذوالنساءالرحالبادروقد.الدين

يكنولم)3(.الفنيةأعمالهمفيهابتكرواالذ!طالتوقيتنفعىفين/لآربفكزهظخصرعو

البداثية3ـالأديانكعذعبرتبلالكوية؟القوىكضبيتجنبواأنأرادوالأنهمفقطهذأ

هذافيالبشرحيا-منيتجزألاجزءادائماكانتالئ،والفضولالغموضحالةعن

الشىءفهىالعلمايةأماالشر،حياةفيطبيعياأمرادوماكانفالدين.المخيفالعالم

فقطيؤمنوالذكطHumanis)4(*الغرب"الانسانيةامذهب1مثلمثلها،المسبوقغر

البشرأخذرقدالغربما.الفكرأختراعمنأصلاكانتإله"،ابلا1ديانةفهو؟بالإنسان

وحدانفيمحلهاتحلالعلمانيةالأخلاقيةالقيموبدأت،التقليديةالأديأنعنالابتعادفي

للحياةالمطلقالمعئفيالإيمانيالئ!عورمنيحتاجونهماوجدواالذينالبشر،وعقل

فيها،الررحيالجانب!!اضىء"1إلىتحتاجالر،تكوءتطيمةأنهوابالفطرد"،1تقصدهـأرمترونجما1()

!غ،الكاتة!التقرا-تاوالغطردبفررها.الامرارركم+،المخدرات11حىأو*الموجقى+،أو"،الإله11اكاذصاء

013.الآتمن:الروماعفها،ا"سلطرائتيالذالطرةعنها:تعالىالتهفرلالئالفطرد

.م.ق000001حوالميإلى،وبعود،العاملأو،الحدثالانازهو)2(

كانالئ:الحاجةالفخار!ةوالقطعالكهرفحدرانعلىالدائيالإنانرحمهاالئالفنيةكاللرحات)3(

يتخدمها.

ليراحتايدبرلرحة:هيالإنية.ا،01اص!المنبهذاعلىالفلفة"لمصطلحاتالاملالمعجم01أطلق)4(

هد3:تمئلت.يةالضأورولايلدانبقيةإكفهاواتدتكر،الرابعالقرنمنالثارالعففيإيطاليا

كرامتهعلىالأيهدوغايهاالإناذ،مركزهائقافةباعتبارهاالقديمةالعافةإلىللعردذالدعردفيالإيديرلرحية

.421صرالفلمفة:لمصطلحاتالاملالمححهالحفئ:د/عدالمعم:انظر.وقيصتهوحرية
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1(.)الإنسانية

الإلهالبشرخلقالبدايةفي2.

لكلالأولىالعلةوجعلوهإلهاالشرخلقالبدايه"،افي1إنهأرمسترونجكارينتقول

لهيكنلم،رسمهأوبتصويرهالبثمريقملم:الأرض.السماءحاكموجعلوهالأشياء،

حياةمنتدريجيااختفىثمومعظما،جدامقدسئاكان،يخدمونهقساوسةولامعبد،

الابوضعهالذيالتصورهوهذأا!ااختفى11إنهفاقالوأ،يريدونهلاأمموقرروأالتنر،

Wilhelm،كيت)2(فيلهلم Schmidااالالىورةأصلاا!ولفيThe Origin ofthe

بدائيا)3(توحيداموحدأالبدأيةفيكانألانسانإنفيهقالالذيءعء،،لمه405

primitive monotheismالبدأيةفيالبثمريعرففلم.الآلهةمنعددبعبادةياقومأنقبل

Oneساميا"عظيما"إلهاإلا Supreme Deity'ولكنهالض!رحياةوحكم،العالمخلق

هذأإنكيت،رأيعلىتعقيباأرمسترونجوتقولكم.يتصلولمعنهمبعيداكان

Highالأحمىالاله godالسماءبإلهأيضايعرفالذيgodحمةيمثليزاللا،ي!فى

أنهويزمنونصلاتهمفيإليهيتوجهون،الأفريقيةالقباثلمنلعددالدينيةللحياة

.istoryof God, Introduction, p. xixأtrong, Karen, A H!1(ث(

والقىالناوى،والأثروبرلرحيا!والأحناساللغوياتلمعاهر16(د-4)1868"ء4id3ثطيتفبلهلم)2(

الئالمعلوماتعلىنظريتهوبئالوحبد،هرالثريةأدياذفيالأصلىإنقال.ذاتهالرتتفيالكاثرليكئ،المسيحي

وتعد.نظر!تهإثماتفيالتاريخيالجهجواتبعالبدائيةالقائلكلتعددعندء!االعطإله!ازعادعنلهتوفرت

منذ،المقدسفكرةأصلحرلظهرتالئالظرياتعنكتبماأكلهىالأله"،فكرةأصا11كلتكتمؤلفات

أ".+ح//:ول"4ءهن!اال!ل!53ءأأثثلان!أن!6للأاء3-ول)ح"ا4ا(-أألا،ولأ)31:انفركتاتها.وقتو-تعزالامنالقرد

rimitive؟eismالداثىالترجدمحطلحيرقي)3( monotالبداثيةالقبانللعضعندالطء"إله11عبادفىبفكرده

موردإنوقالعنها،ودافعالضريةكذدقالص-أولهو:طيتكاذوآيا.الثصالية!أهريكاواسترالياأفريقيافي

الأقزامقبانلوأقدمهاالدائيةالقائلسعددعدرحدتايأرض،وجهعلىللديزصرر-أفدمهىالساءإله

القبائلمددترحيدوأنالتوحيد،حيللإناذديانةأقدمأذثهتافترخرذلثعلىولاءأدريقيا.ب3!ف!!لأه

النرحيدهذافسادإلىأدتتالةكحرحلةحاءتفقدوالوئةوالصسالآلهةنمددأماحقبقبا،توحبداكاذ

حرى.ا!9بالعالاتهذدـالقباثلاخلاطبعدوذلكالثرك،مظاهرصوغرهاالوثيةالأصاطربأفكارواخلاطه

منأفاعلىالحاء""إلهبعبادةصلصواقدكانواوإن،البدائيالرحيد3فكرالأدياذعلحاءمنبهرعددعارض

الأرواحعبادذسبقتهافقدالاصلاث،علىباقدمهالشتكانتوإد،الأرضوحهعلىالعاددعررأتدم

3+أء!مىالأالألهاأذسالرعم!على.رأيهمفياصم،والضر upremeهويعدكاذ،القديمةالثقافاتمنعددفي

بعدهركادوإذ،أخرقآلهةالالههذامعلرحدكادماعالباأنها،إ،لمالعاومبدع.الأرضالسصاءحاك!!حدد

.dt"لمهReligion.p.؟.265-62:الظر.أعلاها The Origin and Growt(دWilhelm Sc

http:// www. bri tannica. /be/moc /38218-elcitra monotheism
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هذاإنالأنثروبولوجيا)1(علماءقالولذا.اليوميةحياقمعنغائبولكنه-ساقبهم،

ومزلة،عظمةمنهأدفىبأرواحالبشرفاستبدلهجذا،وسامئاجذا،بعيدأأصبحالاله

مجمعاو"اليونانيالبانثيون11مثل،البشرىالمستوىعلىمعهاالتعامليمكنالهةلكنها

Paganالوثىالآلهة Pantheonإذاإنهقائلةأرمشرونجوتعقب.الاغريقيةالحضارةفي

لتفسيرالبشرعندنشأتالىالأفكارأولهوالتوحيدسيكون،الفرضهذأصدق

)2(.الآلهةوتعددللأساطرذلكبعدالبشريةتحرلتثم،الغامضةالحياةأسرأر

البثرية،أنأخر،موضعفيفذكرت،الرأيهذاعلىتستقرلمأرمسترونجولكن

الآلهة،وعبادةالأساطير"11من،مفاجئةبصورةتحولت،الأولالرأكطمنالعكسعلى

ماإنسانحياةفيالأصلهىكأنتالأساطرأنيعئماوهوالسماء"."إلهعبادةإلى

الانسانوعاد،اخرىمرةاخت!فىحئالسماء"،"إلهلعبادةتوجهثم،التاريخقبل

الخول)4(.هذاحدثمئقولها)3(،حسب،معروفغيركانوإنللأساطير،

تعددإلىالتوحيد.منالبثرلاتقالالتليلهذاكتبنونالذينالأنثروبولوجاعلحاءهمصأرمسترونجتذكرلم1()

ذاثاالفكرةوضحتدالأدبانعالمثليادمرياكالتوإننكرقا،مصدرتحددأندونلايعممماتبل،الآلهة

ثتمتكنلماليدةالآلهةهذهبانالقائلالرأىمذاتحديدا،ول!ت.العقبليضوضحكصامنهجةاكثرلصررة

حرناثانالسريدممطوالأسقفاللاهوتلمعأراكطالأصلفيكانما،لبادةالاسإليهابتوحهلملذاالثر،لأصر

0سردريلوم 1) 319 - 1 (866 Jonathan Soderblom:هامض:الد!الاحتناععلممبادئباستيد:روحيهانظر

الئالمراحعذكرعدم%ولأصجاما،.الآراءنبةعدمفي،المنهجيةأرسرونجلمكلةنمرذجوهدا231.ص2،

الرطلة.فصرلحلالمنيتبينكحاالأحيار،سكثرفيلأفكارها،مهاتأر

(2 Armstrong,,.K A Histo + of God,;3.p The Great Transfo !+ tion, 1st :.de AnchorBooks)

*".,7.p2مو.onولEdi

Panernsدكاذ"19مقارنةفيمحتفةا"أمما!محابهفىايلاد،صرسيماإيىسقهااكضاالرأممطوهذا)3( in

Comparative Religionفونالبشرفيهابدأالئالفتر-تحديدالصعبستإنهقالحيث(؟إليهتثرلم)ولكنها!

وثعرونالسماءيقدصنكانوافهمحمى".الأالاله11أوالصاء"إله11صورذفيويخصوكاالصاء،علىالقدسية

آلهةأنالتحديدوحهعلىنعرفهالذىولكنالخالد،أوالأحمىالكائنصفيهايجثونبدأوامحيالها،لالرحبة

انظر:.المختلفةأططكلهمفيعهاالرعرساية،إلهةدائماكانتالسساء

World+،ح.Eliade.Mircea. Patterns in Comparative Religion, New York: Meridian Book

.40.PublishingCompany, ,6391 p

02..Myth,.U:.K Conogate Books ltd.,,5002 p4)لمه Armstrong, Karen, A ShortHistory)

!الأساطكل"11إلىالساء"إله11عبادزمنالإنانتحولأىالآول؟لالرأياتقاأها!رلفاها،تاريحش!يلاحظ

الآلم!ة،وتعدد19!اطر-تتحرلتالريةأذ:حومعاكى،برأىوتالت700.2و4991،عاميصدرامرلفين

أولا.قايهماثانيا،نا!فتفقد500.2عامالصادركتاكافيالساء،إلهعبادؤإلىمفاحئة،بمورد
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النظرياتإن11:أرمسترونجتقول،الديننعثأةعنتتحدثالىالنظرياتوحول

اختلاقمبدأأنيبدوولكنمنها.أيإثباتويشحيل،متعددةالديننشأةحول

عنتكفأوالدينيةالأفكارإحدىتنفعلافحينالبشر،سماتمندوماكانالآلهة

تدرخياالأفكارهذهفتختفى،بأخرىباستدالهايقومونمنها،المرحرةالفائدةأدأء

الذكطالالهأنيعتقدون،الآن)1(الناسمنكثيراأنوتضيفالسماء".إلهاخفىمثلما

"إلهمثلبيداأيضاهوأصبح،والمسلمونوالمسيحيوناليهود-طويلةحمقرونعبده

لاقد.نيتشهقالكماألاله،.مموتالقولحدإلىالغربىالفكروصلبلالسماء"،

عنيتحدثرنالانفهم،الغربيةأوربافيخاصةالناسمنكثرروعىفيالإلهاخعفى

لعبفقدما،يوماهناكموحوداكانحيث"الباطنالرعىفيالالهصورةفيافجوة1

لقدالعصور.مرعلىالبشريةالأفكارأعظممنكانبل،البشريةتاريخفيكبيرادورا

المادية،احتياجاتناعلىتركزأصبحتثقافتنالأنالدبت،بضرورةإحساسناالآنفقدنا

الجانبواستجدنأالمرئى،كرالعالمأوبالغيبمحاطونبأنناالإحساسفقدنأأنناكما

المجمعاتفىالبشرحياةعلىيسيطريزاللارالذىحياتنا،منالمقدس"11أوالروحى

)2(.تقليديةا!ثر

تعمب:

3kyالسطءإله g:d

خلاف!يةلهحذا،مقتضبةبصررةالسطء"،"إلهعادةعنأرمسترونجقالعهماإن

فيه"!أ+4أوامي"ه"السماء"إله11يعد.العشرينالقرنبداياتإلىتعودنظرية

Supremeالأحمىألالهمننوعا،الأديانوتاريخالأنثروبولوجياعلم deityلاالذممط

فترجدالمحيح.الياسوإلالدليلإلىيققركعمعمهذاأذكماانا-ت.حرلاءهممنأرمترونجتذكرلم)1(

الألاء،أوالرحيطردقعنيالركصلمدالالههذاأنثمتلمولدايخاتوحيداكانعاوـثميت،كماالماءإله

وليىت،الآنالموحردؤالدانيةالقبانلضهادةمنمأخرذالسماء،إلهعنأوعافمنثهتذكرهمافكل

الريةتاركخششطررؤمرحلةفيحاءتفعد،اثلايةالأدلانأمااليز.ألافنذعاثالقالأصلهالغاثل

المتصااترجدهذا(نكماهذوـالنظركة.أصحابلقرلتبعاالتطور،صدفيص19أ:الأعلىالديانات-توتعد

classicalالكلاجكيلالترحيدأجاناإليهيارهذدـالأديان monotheismانفر:البدانر.اترجدعنلهممييزا

cacom/eb/article-12283 / monotheimف!لاكلhttp:// www. bri

4.Armstrong, Karen. A History of God, p+((
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الشمالية.رأمري!ساواسترألياآسياوكالأفريقيافيالبدأثيةالقبائلمنكثيريعبدهيزأل

خلقه،الذيالعالمعنمنفصلأو،وبائنامفارق"،1إلهأيضاهوالأسمىالإلهحعذا

الوحيدالخالتهوأنهفييعتقدونمنويظنشىء،بكلوعليم،المطلقةالقدرةيمتلك

Highتعبيرفيبالعلووالمقصود،والأرضللسماء godوأالسماء،فييي!أنههو

بالسماء)1(.لصيقاارتباطايرتبط

إله11تصورعلىبناءالديننشأةفكرةطرحمنأرلهوFoucartفوكارتكان

فيالدينيةالاعتقادأتكلأصليعدالسماء""إلهإنوقال291،.عامفيالسماء"،

البداثيةوالدياناتالشمرقى(والعالمالمتوسطالبحرديأنات)ثلالمتحضرةالديانات

تقدير،أقلعلىفهوألاطلاق،علىالدينصورأقدميكنلمإنوهوسوإء.حدعلى

صتالعديدثهيت،فيلهلمالأبذكروقد)2(.الطبيعةعبادةأوالأرواحعبادةقدمقدم

لاالبدأئية،القائلمنعددأإنفقال،القبائلمختلفعندالأحمىالالههذاصفات

عنسألتهمإذابالصدمةويشعرونبلولدا،ولازوجةالالهأوالكاثنلهذاينسبون

cNiأفريقيافينجريلوسقبائلومنهمالاعتقاد،هذامثل ! llos of Africaوقبائل

tosالفلبينفينجريتوز of the Philippinesللإلهتشبالىالقبائلأمأوغرها)3(.أ!ألا

وأبالثمسالمتعلقةبألأساطيرتأثرتأنهاثهيتفرىأولادا،أووولدأزوجةالأحمى

بالقمر)4(.

أنهإلىالبدأئيةالقبائلبعضذهبتفقد،الأسمىالإلهمكانعنأيضاثهيتتحدث

البعضوذحب،الأخلاقوقوانينالخيروعلمهم،الإنسانمعالأرضعلىيعيثىكان

مالأرضعلىفترةعاشأنهإلىآخرونوذهبالسماء،فييعيشأنهإلىالآخر

(1 htip:// www. britannica. com/eb/article-9040400/ High-God)
.tings,ed.,) Edinburgh:&.T Tكهion and Ethics, (James H!لم"ofRفيyclopedi(2!لFoucart. ,.G Enc)

Clark, New York: .C Scribner' s Sons, .5591 /11 ;585-058 Schmidt .W The Origin and Growth of

916-168..Religion,p

.212ص:والمؤلهةالتصرريةالنظرياتالدبت:ثادالثار:طمىعليأيضا:وانظر

263.(3.Schmidt..W The Origin and Growth of Religion,)p
.222-223صوالمؤلهة:الظرريةالظركاتالد!ت:ثأدالثار:ساميعلىأيضا:وانظر

263.(4.The Origin and Growth of Religion,)p
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تعيينفيواختلفوا،الآنيوجدحيثالسماءإلىوذكبالانسانخطئةبسببتركها

كثيرةتفصيلاتثهيتوذكر،الثامنةأوالسابعةأوالرابعةالسماءأنهابينالسماءعذه

بالدليللنظريتهتعضيداالبدأثية،القبأئلمختلفعندوصورتهومكانهالإلهصفاتعن

ذلكفيالقبائلهذهمعتقداتحولأجرياألىالدراساتخلالمنالواقعى

cprimitiveالبدأثىالتوحيدأنثهيترأيوكان)1(.الوقت monotheismحماهكما،

العقدممط)2(.التطورفايةفىيأتولمالاعتقادفيالأصلهو

التوحيد!:+فكرهتظورسببحولكيترأكطأ.

واتجاههمالشر،عندالتوحيدفكرةتطورسببعنكيتقالهمابخصوصأما

بعضإن:ثهيتقالهفمما.عنهنقلاأرمسترونج%وردتهعماكثيرايختلففإنه،للوثنية

الثقافة،منأخرىأطوارإلىأنتقلت11السماءبإلهتؤمنكان!الىالموحدةالقبائل

فكرةأيضاأنتجأوالواحد،الإلهتعددفكرةأنتج،وتشابكتعقدالديئالفكرفساد

عنالتاريخيالبحتكشفوقدالأحمى.الواحدالموجودهذابجانبعلياموجودات

زوجةلهأصبحفقدعنه،نشأتالئالموجوداتصورتعيينإلىوتوصلالتعدد،هذأ

متصلةموجوداتمنوغيرهاوالمطروالقمروالشمسالسماءواعتبرتوولد،

فيالبداثيينمنالكثيرينعندمشرقةوضاءةاللةفكرةبقيتهذابرغمبه...ولكن

.(ا)3االزمانباكورة

أنهروأيتهافحسب؟أرمسترونجعرضتهاالىبالصورةالقضيةيحلللمثهيتإذن

البشرحياةمنتدريجيااختفىثمومعظما،جدامقدسا..كانالالههذاإن11تال:

هذافيكمبهمأإلىبالرجوعإنهبلاختفى"ا11إنهفاقالوا،يريدونهلاأنهموقرروا

المنهجاتبعولكنه"،يريدونهلاأنهمقرروأإنهم11ياقللمثهيتأنتبين،الموضوع

266.264-(1.Ibid..pp)
سامىعليد.أفردومد223.عىوالمرلهة:التطوريةالنظرياتالددت:لاؤالنار:طميعليأ!فا:وافظر

عامالكتابظهرروقتحئالحاء"،إله11فكرذتاريضعنوافيانجئاقيهقدمالمولهة،النظرياتعنفصلاالثار

الفكر-.حولالتفصيلص-لمزيدإيىالرحرعويمكن،9491

262.(2.The Origin and Growth of Religion,)p
.223ص:والمولهةالتطرر!ةالظر،ت:الدينلأةالثار:سامىعلي)3(
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إلىالتوحيدمنالبشرأنتقالبتعليلقامثم،بدايةالتوحيدلإثباتوالتحليلىالتاريخى

وقدالدمحط.الفكرفسادإلىأدىمما،المخلفةالثقافاتبينالتلاقىإلىوردهالتعدد،

حئ،بالتحليلوتناولهاسبقوهمنكلآراءفيهاأورد،فكرتهلمناقشةفصولعدةأفرد

هذهخلالهنيتبينوهكذا.كتابهمنالأخرالفصلفيكاملابحثهنتائجعرض

دقةفييقدحمما،متطابقغير،أرمسترونجوكلامكيت،كلامان،النقديةالمقارنة

المحرفة.النقوللهذهتوظيفهاوفيالمصادر،منالنقلفىالأخيرة

السطء:إلهتعرفلمالإغريقيةالحضارة.ب

"إلهعبادةمنالبشريةتحولسببعن،الخاصتصورهاأرمسترونجتعرض

النفسى؟أوالسيكولوجىالبحثمنهجيشبهمافيفتقول،الأوثانعبادةإلىالسماء"،

...بهميتصللموعهمبعيداكأنالسماءإلهإن11،عقولهمفىدارمالتصورمحأولةفي

معهاالتعامليمكنآلهةلكنهاومزلة،عظمةمنهأدقبأرواحالبشراستبدلهفقدلذا

هناقالتهماولكنالوثئ".الآلهةمجمعأواليونانيالبانثيونمثل،البشريالمستوىعلى

-الئالبدأئيةالقبائلمناطقإلىأصلاتنتمىلاالاغريقيةفالحضارة،دقيقغيرأيضا

معظمأنإلىالأحناس،وعلماءالأنثروبولوجيأعلماءتوصلوقدالسماء-إلهعبدت

وجودمنالرغموعلىواستراليأ.الشماليةوأمريكاوآسياأفريمافيتوجدالقباثلهذه

السطء11إله11نظريةأنإلاوغيرهأ،والسومريةالإغريقيةالأساطيركلفيالسمأءآلهة

علماءإنحيث،اليونانيبالبانثيونالتاريحىسياقهافيلهاعلاقةلاتحديدا

القبائلعبدتهالذىالأحمىالكائنمذاالسماءبإلهيقصدونكانواالأنثروبولوجيا

الأخ!رى.الوثنيةالأساطيرفيالسماءبالهةمقارنتهإلىالدراسةهذهتوسعتثم،البدائية

التالي:السواليبرزوهنا

بجدا؟السطء"*إلهأصبجهلج.

فاستبدلهجدا..وسامياجدا،بعيداأصبحألالهاهذأ1أنعنأرمسترونجقالتهماإن

سودربلوم،جوناثانالسويدىوالأسقفاللامرتعالمرأكطالأصلفيكانالشر"،

لملذاالبشر،بأمورتهتمتكنلمالبعيدةالآلهةهذهإنااالسماء:آلهةعنقألالذي
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حيث،القضيةنفسحولمشافارآيالايليادأنكماا)1(.امابعبادةالناسإلهايتوجه

فبدأ،الملموسةالأشياءإلىالبعيدالأعلىالمقدسمنتحولاشهدالبشريةتاريخأنيرى

بشكلاليوميةحياتهيخألطماأوالطبيعةمنبهيحيطفيماالمقدسعنيبحثالانسان

لأرواحتقديسهأو،الطوطمأو،الأرواحعبادةأوالمانا،فيالاعتقادمثلمباشر،

كما،والماديةوالفنيةالحيويةللأشكالانتصارايمثل،الاحلالوهذاوكرها.الأسلاف

ولذاوسيا،بعيداالسماءفيظلالذممطايأحمى،الكاثنعلىالأصاطير؟عنهاعبرت

البشر)2(.معتقداتعلىالأصاطرآلهةسيطرتفقد

؟بأخرىافةالانساناستبدللمد.

لهم:نفعبتحقيقذلكوارتباط،للآلهةالبشراختلاقسببعنأرمسترونجتقول

يقومونمنها،المرجوةالفائدةأداءعنتكفأوالدينيةالأفكارإحدىتنفعلا"فحين

وهذهالسماء...11.إلهاخكىمعلماتدريجياالأفكارهذهفعختفى.بأخرىباستبدالها

علىبالتحديدمنصباكانحدثهولكنإيلياد،يرسياأصلاعنهاتحدثالفكرة

إله11تستبدللمالبدائيةالقبائلأنبينتالحديثةفالدراسات.البدائيةالقائلعبادات

عباداتمعجنبإلىحنباالسماء"إله11عبادةوجدتبلنفعا،أكثربأخرىالسماء"

العبادةهىالطوطمعبادةكانت،المثالسيلعلىالبدائهأسترالياقبائلففي.أخرى

هذهففي.الدينيةالحياةهامع!علىالسماء"إله11عبادةأيضاوحدتولكنالسائدة

الاويتصليلمسفاله،ونفعاقرباأكثرمقدسةقوىعنيبحثالإنسانكانالقبائل

أرمسترونجمنكلطرحبينوالفارق)3(.الأرواحأرالطوطممثلاليوميةحياتهفي

11،البداثيةالقاثل11علىاقتصرالذممما،طرحهفيمنهجيةكثركانالأخيرأنوإيلياد،

إلهعبادةأى،القضيةنفس"تعميم"عرضهافشاب،أرمسترونجأما.بالأدلةمدعوما

عنتحديدأيتحدثكانفإيليادتمييز.دونالبشر،عندالالهعبادةتاريخعلىالسماء،

أرمستررنج.فعلتكما،عامةبصورةالأديانعنوليس،البدائيةالقباثلديانات

إليه.تثرلمذكرناكماوحى231.ص2،هامثى:الديالاحتماععلمعبادىباضيد:روجه1()

(2.52.Eliade, Mircea, Patterns in Comparative Religion,)p
(3.43.Ibid.,)p
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:والمقدس)النا(الغامفةالقوة:الثافيالمطلب

:والمقدسالمانا10

ونج:أرمسضتاتولالبدأية،فيالبشريةعرفتهاألى"الغامضةالروحيةالقوة11محذهعن

ا)2(االمانا11اسمالغامضةالقوةهذهعلىيطلقون)1(،الجنوبيالبحرجزرسكانإن11

فيت!!تأفايعتقدونوكانوا...روحىحضوربأنهاآخرونعنهاويعبرول!+،4

مذهألاغرية-عرفوقد.الحيواناتأوالصخور،فيأوالن!باتات،فيأو،القبيلةشيخ

أيضاالعربعرفهاكما.المقدسةالخمائلفيnuminolnuminou!)3(الغامضةالقوة

المقدسافكرد1الهامكتابهوفيبألجن...مسكونةالصحراءأنيتصورونكانواحيث

e Idea of the Holy55أوتو)4(يقول"يtt،ابالماقدس1،الغامضالشعورهذاإن

رغبةأكطالشعورمذاوسبق...الأديانكلفيأساسياركنايمثلnuminousالمفارق

استخدمتقدأرمشرونجأنهذا،منيتبين(.ا)االعالمنشأةلتفسيرالشرعند

القبائلعندmanaالمانا"11مصطحهما؟الغامضةالقوةهذهعنللتعبيرمصطلحين

11.المفارقالمقلىس11أو،numinousأوتورودلفومصطلح،الميلايخزية

فيويصورشفحاالغيبيةالقوىيشخصونبدعواحينالبشرأنأرمستررنج،تايف

إحساسهمعنيعبرونفقطكأنواإغ،والبحر...والشصى،،بالريحترتبطآلهةصورة

ذكر:تد.الهادىللحجطالغر!الجانبفيالراقعةالمنطقةصكانوهمابيز!ن،إلهناالكاتةثر)1(

يةنظأفاعلىداقاالفكرذهذدخاعة(،بمفةالأساطربدراصة!مأالذىالحواح*الراس1السورىالمورح

:يدكرء:المريدب-آراءذكرعلىوحرصسرحها،فيترسعكصا.البدانيةالمحتصعاتمعتقداتعنكاسفم

ماهيةبنجث:الإناندين:ال!راحفرا!ر:انظر.الافتراضهذاصحةعلىالأديانمورخيمنالكثريناعتراض

.61-آ831عى،2002،رالترجمةوالترزيعللنضرالدلهنعلاءدار:دمق،4ط:الديالدافعوماالدفىت

ايخيةاأعرزالرص!الجنوييالبحرحزرفيالأصلفي!تخدمكانإنه،المصطلحهذاعزأرسترونحتقول)2(

AHistory.404.إلهيأصلمنأومقدمةالهاعلىإليها!ظرونركانوا،المادىلمالعاتودالئ of God. p.

ممصطلحلداالرو!".11أىnumenاعا+لييةصتماحرذد،numinousمحطلحإدأرمترونجحتقول)3(

numinousالذىالمفارقأوالمتعالمي،أو،بالمقدسالاحاسيحئCSانظر:.:ائدكة،!الحوفبالحرع،يرحى

404.AHistory of God, p.
(t)91ا-)986أوتورودلف rv)كحالهأ!سالادياذ.مقارنةفيوالجحصصالألمالما،اللاهرتعالمهر.

the"المقدسافكرد1 HolyلمهThe Ideaمصطل!نجحتأوتومام.1791عامنثرالديnuminousالرناليةس

.االاوالفحل:انظراللمقدس!ا.1حديدمفهومإلىالجديداللفظيذاليثر(،المقدسةالروح)أى*ع*كا+

5-4.(5 Armstrong, Karen.A History of God,)p
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فييستشعرونهوالذي،حولهممنالمرئىغيرالعالمأوالغيبمعوالترأبطبالتجانس

وأهميتهاالأساطيرنشأةلفكرةالتفسيرهذاتمهدوأرمسترونج)1(.الغامضةالقوىحعذه

فكرةأنتفترضحي!ا،القدمالعالمفيالناسعندالديئبالشعورارتباطهاومدى

حوأليمنذ،الأوسطالثرف.ممن!ةالآنيعرفمافيتدريجيانشأتقدالاله

سنة)2(....،14

تعقيب:

الميلانيزية:الصئلعندmanaالماناأوالغامضةالقوة10

المانا:ممظلجأصلأ.

عامodrington".!لكودرينجمرن)3(روبرتالأصلفيقدمهالمصطلحهذا

Theالميلايخزيون"11كتابهفي1861، Melanesians'فيأساسيامكونايمثلإنهوقال

تذكرأندون،المصطلحهذاأرمسترونجاستخدتوقدالميلانيزين)4(.معتقدات

فهى.القضيةهذهحولاختلافهمومدى،الأديانعلماءعندأهميتهملىىأو،مضدره

العالمشعوبعلىعممتهأنهاذلكالىيضافها،مسفممضيةأنهعلىعنهتتحدث

!الىوهما.الجنعالمفيالقوةهذهعرفواإنهمقالتالذينوالعربكالاغريق،القلم

فهو.توصيفهفيمحدداكانلأنه،التعميمهذاعتمللا،المصطلحعنكودرينجتون

مادية،قوةكلعنمتمايزة،مؤثرةقوةبوجوديعتقدونكانواالميلانيزيننإنيقول

بأنهاوصفهايمكنالىا؟االمانا11اسمعليهاويطلقونسواء،حدعلىوالشرللخيرتعمل

قوىأىأوماديةقوىفيتتجلىولكنهاtsupernatural(طبيعية)فوقخارقةقوة

أنهاعلىالقوةهذهتصورمنيحذركودرينجتونوكانالبثرية.المدرهتفوقأخرى

Supremeعلوىإلهىكائن Beingالميلانيزية،العقليةعنغريبة،الأعلىالالهفكرةلأن

كافةفيوتتشخصمكانكلفيتوجدبلمحددمكانفيتوجدفلاالماناأما

4.(1 Ibid.,)p

)2(أول.4

1(.229-ا083)البرطافيالأثروبولوجالموعا،المجىالمثرهو)3(

.حزرعد-ماويرحد،الهادىللمحيطالغربيالجانبفيأسترالياشرقالواقعةالمطقةإلىالميلايزيرننجمي)4(
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.(1)تاجودالمو

:ومعارضمؤيدبينهاالمانافكرة.ب

فيمماثلافرضا3Herbertححولءه3سبنسر)2(هربرتالبريطافيألاجتماعلمعاقدم

Principlesof)"الاجتماععلم"أصولكتابه Sociology 187()I،نإقالحيت

higherك!الأحمى)3(الأديانأشكالكل religious foفيالاعتقادمنأصلانشأت

(manesالأشباح ghosts).إلىالأصلفيتستندأرمصترونجعرضتهاالىالفكرهفهذه

عنسبنسرفكرةاس!بدلتأنهاإلاوسبنسر،كودرينج!ونمثل؟سابقينعلماءآراء

وعلماءالأجناسعلماءمنعددأيدوقد.العربعندالجن"11بعالمالأثباح"11

الذىمأريت)4(،روبرتمنهما؟الالها11فكرةسبقتأفاعلىالنما"11فكرة،التاريخ

أولكانتأنهاعلىimpersonalءلمrcع()مشخصةغيركليةقوةوجودفكرةأيد

عالمفيمنبمةعامةلقوةتصور،حقيقتهفيهوالتصوروهذا.للإنسانديئتصور

القوةفهذهالميلانيزينن.عندالمانا.ممفهوموربطها،الإلهفكرةشقصإفاقالالأشياء،

ويتعذر،عاديةغيرصورةفيتتجلىخارقةقوةمنجزءهىالميلانيزى،يسمشعرهاالئ

مندفعأنهبهايلتقىمنفيجد،بالرهبةإحساساوتعطى،العاطفةتستثيرتفسيرها،

.491ص:باختصار"الدينيةللحيافىالدائية*الصرر:دوركامإيمل:كتابعننقلا)1(

6..ه.491 eim Emile, The Elementary Forms of the Religious!ل!اكللاefiL

المرررينسنبرزرووالذىالانجيزى،الاحتماعلموعا،الفيلسوفهو1(9-30ا082)صنمرهريرت)2(

Socialالاخحاعيالتطورلظرية EvolutionismالاخحاعةبالداروييةيعرفمااوSocial D !، nism.

/wiki:انظرا SocialDarwinism!ل.ne//:ptth wikipediaor

إلىتطورتثملدائيةصوردفيلدأتالأديانإنالظور،نظريةعلىالظنصة،الأديانتاريخدراصاتتقرل)3(

انظر:.الأديانتاريخفيالجقدمةالمراحلم!يعدرالذياثمال،شيلعلىكالترحيدأحمىاشكال

http:// www. creationism. org/ victoria/ Victorialnstl278pg .141 htm

علىمنصباهتامهوكان1(،349ا-All)البريطافيالأحناسلمعاهو+ع!ه"،،مح!7ماريتروبرت)4(

.خا!لصفةالد!"11الأجناسعلم

timpeكاالثخصىغكلالالهمصطلحيطلق)5( " onal goلهب!لهترمنلاالئوالمظيمالفل!فاتإله"11على

فكردإلاليىالإلهأناتراضعلىهذدـالفلفاتتقوم.الصاويةالأديانإلهمثل،للعالم4توباحارجة،حققة

الأشياءبعالمترتطوالئالمانا،أىالثخمة"غر*القوةهندومثلهاالمحلرقات.كلركافةمرفىأرفلفية،

المادية.
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منه)1(.اختياردونالروحيةالصلةهذهلاقامة

نأإلاوحديثا،قديمأالنقدمنلكثيرالمانا،عن،الافتراضهذاتعرضوقد

قديماالمانافكرةإلىوجهتالىالانتقاداتأهمفمن.الجانبهذاأغفلتأرمسترونج

علىتنطبقانيمكنفهى...فقطالدينيةميزتهاإلىإسارةأيةيتضمنلااتعريفها1أن

الأجناسعلماءبعضتتبعكما".طبيعيةغررأوكانتطبيعيةالحياةفيالمختلفةالأنماط

لهادنأنو!نومثل،+ال!،معئإلىتشيرالىالكلماتهذه

بدون،للعادةوخارققوىأوانادر1مثلأخرىمعانامقدس"،1معئيحانبالكلمتين

النطريةلنفعىوجهتالىالانتقاداتأهمومنا)2(.اباطنيةقوىوجودإلىإشارةأ!ط

حزرثقافةمنجزءايمثلهوبلعالميأمفهرماليسالمانامفهومأنعنقيلماحديئأ؟

كلهىليست،الغامضةالقوةأنكماومعتقداتها.والميلانيزيةالبول!ينيزيةالهادىالمحيط

بعضعنحديثا،وردوقد)3(.أهميةعنهتقللاأخرىمكوناتلهبل،الدينيمثلما

منأكعريعىولا،معناهمنمفرغمفهوم،حقيقتهفيالمانا"11لفظأن،الدراسات

ثيء11ى111تعئإفايقالأنيمكنلذا68دنالأ"."!أزم!+ءاشىءاالا1أو"!منلأ"،ااشىءا1

)،(
gرادينقالهمامعيتفقوهذا،3،ولرRadinإليهاتثعيرالئالأخرىالمعالماعن

إليه.الاشارةسبقتكما،الكلمةهذه

أوتو:رودلفرأيفيحن!لا!كلاهأوالمفارقالمقدس20

قبلمنوالمعاصرةالحديثةالدراساتفيواسعةمساحةالمصطلحهذااحتللقد

البحث،فيالمساحةهذهالباحثةلهأفردتلهذاوتياراقم.مدارسهم.ممختلفالدارسين

أرمسترونج.فعلتكماموضعها،غيرفيأحياناالمصطلحاتتوظفكيفيتضححئ

الممطلح:مفهومأ.

لمالعا(،المقدسةالروح)أىnumenاليونانيةمنانحته"1فقدnuminousمصطلحأما

Encyclopedia:1)2(ولd".،!ن!"...).!عيه.2544-054 of Religion)

يرلالأمركي،الأنثرولرلرجالمعاحرالرأىهذاوصاحب6.هصوالمرلهة:اتطرر!ةالنظركات:الد!لأة)2(

.ند،"ول!ادر

ion:(2nd.)،"!ع،،/2544-0254.4 ed3)/هة؟"اءول ! cycloped)

0024.615002,5,nGale4)5!ك New Dictionary of the History of Ideas,)h
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اللشدس1مفهومهفيهشرحوالذى"،المقدس"فكرةكتأبهفيأوتوروفىلفالالمافي

اضجربةاإلىيشيراللافظحذاإنأوتوقال*أيه!كر+)1(.دولهبلفظإليهوأشار"،المفارق

أساسايرتبصأالذممطالشعورهوأو؟الحسيةأوالعقليةوليس،النفسيةأوالروحيةالديية

وأالصبيعية،افوقألاتوىأوبالالهالإيمانإلىيؤدىالذىوهو،النفسخأرجهو.ممأ

م!صناتمنأساسيام!صنايعدالشعورهذاأنيقصدأوتركان.المفارقأو،بالمقدس

فيقالمخلريستشعرهالذىالخشوع"،11أوالالهى،بحضورالخاصالوعىفهو،الدين

شيءبوجودالانسانوعئ؟رئيسةصفاتبثلاثالشعورهذايتميزعليا.قوةحضور

أنهكما؟الإنساننش!فيوالرهبةالخشوعيستثيروأن؟البشريةللنفسمغاير،غامض

حذأأص!وقدمعه.التوأصلعنللبحثألانسانويجذب،خلابذاتهالوتتفي

الذىأماسابقا)2(.ذكركما،الأدياندراسةفيالرثسةالمصطلحاتمنالمصطلح

لهذهألانسانأستجابةأوفعلردفهو"أوتو"،يرىكما،الإنسانعدالدينيكون

للغعلإضافةواللاحوت(،)كالأسطورهالبشركطالفكرفيذلكبعديتجلىثم،القوة

والشعائر)3(.العباداتفيالمتمثل

كهـاه*أ*ك!*؟الظمفى)المفارق(المقدسهذاالعربعرفهل.ب

يئالاغرعرفهاالىالغامضةالقوةهذهأيضاعرفواالعربإن،أرمسترونجقالت

الصوأبجانبهاوقد.بالجنمسكرنةالصحراءأنتصورواحيث،المقدسةحماثلهمفي

حئالاقديمة،الحضاراتكلفيرحدالمفهومهذابانيوحيوالذى،التعميمهذافي

الغامضة،الفلسفاتححذهيعرفوالم،فالعرب.بالاسلامبعدفيمادانواالذين،العرب

أبنوقال..ترىولاتخافىلأفابذلكالجناحميت1فقدالمعئ،هذاالجنيعرفواولم

الناسستاستجنواولأكمالأبصار،عنلاجتنانهمبذلكحموالمالعامننوعهم:سيده

9296.01/,".clopedia of Reli,gion: (2nd ,).de " Rudolf Otto)1(!*إح.

.7904-69046/,""Ideaof the Holy"+"4,)ء.yclopedia of Religion: (2nd e2)؟ Enc)

(r)5أوتورودلفأدخل ttoمصطلحnuminousفيا-كأاالاالمحفلحلحدا؟رإ!،.الأصابالد+تمكرناتإلى

ر:يته:يعك!ىميحى،ا،!وتمعاكل-صدروأنهحاصة،المختلفةالدياناتفيمدلولاتهحولدرامةإلىحاحة

السمارية.الأديانإله"على!االمصطلحيقصرلمكانوإن،الحالقصعظمةالأيمايخة

9495.9/.،"nd).de،. "Mesopotamian Religions؟):Encyclopediaof Religion
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قالوا:لمخضرون()1(؟إنهمالجنةعلمت)ولقدالعزيز:التنزيلوفي..يرونفلا

الجنلفظيطلقوقد11:الفنوناصطلاحكشاففيوجاءا)2(.الملائ!ءاهمههناالجنة

لاوالروحانيونوالملائكهالاستتار،منمشتقالجنلفظلأنوالروحانيينالملائكةعلى

وبهذا،الجنلفظعليهاأطلقفلهذا،العيونمنمسسرةكأنهافصارتبالعينينيرون

فيالقرطىالإمامليقال()3(.وخلقهمالجنشركاءلله)وجعلوا:تعالىقولهوقعالمعئ

الجنيفبدونإلواكابلدونهممنولثناأنتسبحانك)قالوا:تعالىقولهتفسير

كانواخزاعةمنملحبنولهميقالحياأنالتفاسيروفي11()4(:مؤمنونبهمأك!رهم

قولهوهواللة؟بخاتوأنهمملائكةوأنهملهم،تتراءىالجنأنويزعمون،الجنيعبدون

.(نشا(11)ائجنةوبينبينه)وجعلوا:تعالى

منبدءا"،الغامضةالقوة11هذهالمتعلقةالمصطلحاتكلأرمسترونجأوردتإذن،

هذاعممتثم'numinous"المفارقالمقدس11مفهومثمالميلانيزينن،قبائلعندالمانا"11

قوةأنهعلىلهينظركانالجن"11أنخطا،تصورتحين،العربيةالبيئةعلىالمفهوم

خطألهالتبين،العربعندواسخدامهاللفظلمفهرمرجعترلو.المفهومهذاغامضة

التعميم.هذا

"*ء

.581الآيةمن:الصافات(1)

باختصار.حننمادة:العربلساذ)2(

(r)1/)التهانرى:الفاروقعلىمححدالفرذ:اصطلاحكافانظر:0010:الأنعامrvn- rvv).

.14صبأ:)4(

14العلصية،الكبدار:بروت،اط:القرآنلأحكاما!معالقرطى:انظر:.1ه8الآيةمن:الصافات)5( 0 A

الزمر.صرةمن11311للآيةالقرط!تفسصأصاوانظرجا.صرةمن14الآيةتفكل.ام-889مى
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الثانىالمبحث

motherاكأصالإنهش goddess

:الأمالافةعبادة.ا

الرغمعلىإنهوتقولالبشر،حياةفيالأصاطيرلمرحلةذلكبعدأرمستررنجتتقل

jالأساطيرمنتخلرالموحدةالثلالةالأديانأنالسائد؟ألافترأضمن mythologyالرمز

cpoeticيي)1(الشعرى symbolisادحط(صيرالأسارفضواالموحدينأنمنالرغموعلى

فيصاالعاقائدإلىأخرىمرةزحفتقدالأساطيرهذهأنالا،الوثنيينمنجيرانهمتبناها

بعد)2(.

ارمسترونجتقول"،الأمالالهة11عبادةإلىالسماء"،"إلهعبادةمنالبشرانتقالوعن

لذاكحم،يتصلولمعنهمبعيداظل،البدايةفيالبشرعبدهالذىالسماء"،إله11إن

نمو"ومعاهس!،1،5أحأطاالباليوليثية)3(الحقبةففى.أخرىإلهةإلىذلكبعداتجهوأ

.مجردةفكردعنلتعبرالاعريتخدمهالذىزالرم(0)

(2,".5.A HistoryofGo)
فيقاتالئالقديمةالحضاراتعلىأطلقالذممطالاصمهوالقدم"،الحجرىالعصرأو*الباليرليثيالعمر)3(

وأصفل.رأوصطأعلىإلىالعصرهذاويخقسمالعط!ا،الثلجيالعصراPleistoceneالبلايسترسينحقبة

-حفاسمثلحضاراتبهوقات.،.مق000000Iحرالمطمنلهورررخ،الأقدمهوالأ!فلالباليرلي

Homo)العاقلأوالحديثالإنسانأحدادطورهاوالئ،أشرلوأبفيلأكلاكمرن Sapiens).الباليرلثيو!دأ

العالمية:يةلآئر%الموصعة:انظر.الحدثالانانظهوروشاهد..مق075000001-000حرالمطنذالأعلى

ص!،7791،للكتابالعامةالمصر!ةالهيثةا!ندر،رزكيالقادر،عبدمحمد:ترجمةكرتريل(يرناردإشراف

انحارصتوتمد..مقضةمليرذ502بالاليريثىالعمربدايةلقدر،الأحدثالأئريةالموصعاتوفي.462

انظر:.م.ق813..-أ00000عامحوالمطالأرضيةالكرةمنالثمالمطالجزءفيالجيدىالعصر

934.368,418,.Kipfer,:B Encyclopedic Dictionary of Archeology: NY: )02(. pp

بداية!هي.،.مقشة000011حوالميإلى.م.قسةمليرن315بالعصرهذابدايةتايةصادرقدرتكصا

)احجرىNeolithicواليرلشالباليولثيدينكعالذي،الوسيطالححرىأوMesolithicالجزوليالعصر

احبوبزراعةإلىالفواكهوجمعالأحماكوصدالميدحقبةمنبالاتقالالميزولشالعصرمميزوقد(.الحديث

,TimothyDarvill,.2"2:انظروالرعى، The Concise Oxford Dictionary ofArcheology

احجرىالعصريدأالحدكثة.الجيرلرحيةالاكشافاتحسبللتيروخاضعةتقد!يةكلهافالرار!خهذاوعلى

عصرثم.(،.مق03.021-00)حوالىالرونزىالمصرأعقبهومد..مق0025حوالميستالنيولش،أوالحدبث

المالجة:الأثرلهة)المرصعةصةمليون0045بحوالييخقدرالأرضعمرأما.(،.مق33.-0021)حرالمطالحديد

ميوز3.3إل502لينماتمدفترذكل%تخدثفهيالباليرلثية"،الحقيما11أرسزونجتقولفحيزلذا95(.ص

:الؤاحقبه،تلكفيالإنسانعباداتعليهاكانتالئبالصررالجزمالمستحيلو!تبلالعسير،فمن.م.؟قضة

Aلمهكامازالتاريخيالخطاهذاتداركالكاتةحاولتوقد.افنرافيةلنظرياتحاضعةتظل Short History

وهر.م.ثسنة0081.-000002لينلهوأزختالبايولثي،العصرفيالأصاطرتاريخصتدنحدثت"،لرمل،

!تأممالأندقبت،غرذاتهالرتتليكاروإن،الأعلىالالرليثىعلىإلامجازا--يطقلالأنهحطأ،أكضا

11.أديانامررخة1!ت!قعأذشفربخطاوحر.م.ق0.0004قيبداتهتحددلمالمرسرعات
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تحولأوتغر،الئالخصوبة"11بانالشعورصتتعبر"الأمالالهة11عبادةكانت،الزراعة

حبلىامرأة!يثةعلىالمئالونصورطوقدامقدسة"!1بالفعلكانتالأنسانحياة

والهند)1(؟،الأوسطوالشرقأوربامناطقكلفيالحفرياتعلماءعليهاععر،عارية

وأبالباتتيرناستبدالهاتمعدة،لقرونحتماماوبزردفياستمرتالئالإلهةهذهولكن

منكانت"الأمالالهة11هذهأنأرمسترونجوتفترضا)2(.ال!ماءاإلهمثل،الآلهةمجمع

)3(.الظلفيداثماتوارىالذيالسماءإلهمنأقوىنفوذهاوظلبل،الآلهةأقوى

رؤيتها،حسب،المختلفةالحضاراتفيالأمالالهةحذهصورأرمسترونجتتئعت

أيضاوهىالقديمه،السومريةالحضارةفي،+ولإنانا)4(تدعىكانتإنهافتقول

،)5(
)7(إيزيسوهى،كنعانفيعاة)6(باسمالأمالإلهةعرفتكما.البابليينعندر-

لمالآئار،علصاءماقامالئالحفركاتمعظمكانوإناياريجة،المعلرمةلهذهممدرا(رمرونجدذكرلم)1(

وثهالو!راساجةبمورةعلهاعئرولكنتحديدا.الأ:!،الضرقمنطقةفيهذدـالتحاثلعلىالعنورتدكر

يوصنهاالتحائيا-،هذدإلىأضارتأرمرونجحأنكماايعتب.انظرأوربا،وكربوضرقوو!آجا،

ثمالولينكنهاللثوذلكالميزسهة!،ايميهل01ومرالآثار،علصاءعل!اتفقالذىا-مهاذكردون،المعروف

الاعريق.عندالجطلإلهة"يخنوس+أ

16..tion, p!4م .p;5 The GreatTransfo2)5ء Armstrong,,.K A Historyof)

(3Ibid)
)4(Inanaومنهاالرمرينكدضالا،القممالثرقأططرفيالعصيصةالأمالالقةحيالسعاء()يدذإناناأو

لها،لم!3Iالاهوإناناوإنانا.إفينأ!اوهي.الأكاديننعندوالحمبالحبإلهة"عثتار"،الالهةاضقت

وكموراعار*،1الألهةعباد-في"إنانا"،يالإلهةالمرتبطةالأصاطرمعظمتظهرإضار"."اهيالبابلىالعصروفي

ممرز،أودهرزىالمفقردجيبهاعنلتبحثال!فلىلمالعاإلىنزولهاعنرووىمامنهاالأططر،منك!حولها

لم:العاوأططردكاناتمعحم:عبدالفتاحإمامد.انظر:البلاد.ليوالاخصاباخصبترقفهذالهرطهاونتيجة

باختصار.اAA-871،الثانالمحلدد.ط.،991د،مدبوليمك!ة:القاهرة

)5(shtr(الأكادونعندالقدرممةالأوصطالرقديانةثيأ!ا،واحربوالخصبالحبإلهةمىعثارأو

أيضاولهاالذكور،الآلهةاحدمنزواجسضدترتبطلماجلجاهثماا.1ملحصةفيذكرهاحاءوالآضورين.الباللون

202،اففيالمحلد:لمالعاوأصاطردكاناتمعجم:انظر.الطافيحانبها 0 -r r.باختصار

)1(4 atأوولولAnath:فيترحدوهىالهكوس،نضلالغالبليمصرإلىوعلتسوريةإلهةهيا،+عا-إأ

3+عنا!يتعن!وضعضرفيخدثايهرد.هاتأثركنعانيةإلهةبوعفهاالقدمالعهد(سفارلىكردنصوعى

2:91(،)Aالمحلدلم:الماوأصاط!دكاناتمعحمانظر:1(0)33:عاذيت-نعنالقضاةضرفيويتحدث

باحتصار.8-485،الأول

حررس.وأم،وزوخهأوزورسضمقةوهي،القديمةيةالمصالدكانةفيالعظيمةم19الألهةهيإ!زص)7(

الالهاتأضهروهي.العطيةالأمالالهة:الرصصنضىعيخصافيقمعافهصاحتحرر،الالهةمعتخلطماكثرا

تلدالقالصاءإلهةتعتبركانتالأصلزأفاعلىيدلمماالئمى،ب!لهبسىاحر!س+1اشهاكان،المصريات

.402الثالط،المحلد:لمالعا،أططردياناتمعحم:انف!إ.يرمكلمرذالثسى
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اليونأن.عند)1(أفروديتباسمأيضاعرفتكما،القديمةالفرعونيهالحظرةفي

ي!شلمالأساطيرهذهإنبقولها،أضيفتهاووالأسطورةأهميةعلىأرمسشرونجوتعقب

شديدةكانتحقيقةلشرحمجازيةمحاولاتحيبلحرفيا،تؤخذأنمنهاالماقصود

بأىعنهاالتعبيرعليهماستعصىفقدلذاالبشر،نفوسفيشديدةحيرةوتثيرالتعقيد،

القصصهذدساعدتفقد.العالمخلقلفسيرالأسطورةإلىفلجأ:ا،أخرىاصريقة

القوىكذهشعورهمعنليعبرواالبشروالالهات،الآلهةحولتدورالئ،الدرامية

القدمالعامسكانإن،أرمسترونجتقولكماويبدو،ثم.ألمجطةالمرثيةغيرالغيبية

للشعورالوحيدسبيلهمحو،المقدسةالحياةهذهفيمشاركمهمأنيعتقدونكانوا

بظلاله،الموتعليهاويلقيهشةالأرضفوقالحياةكانتفقد،الحقيقيةبآدميتهم

مشاركتهامنبذلكيتمكنونفربما،الآلهةأفعال.ممحاكاةوالنساءالرجالقامإذاولكن

المدنيبنونكيفللبشربينتالىهىالآلهةإنأيضارقيلوفعاليتها)2(.قوتهافي

لمفعا)3(.المقدسالعالمفيالآلهةمساكنمننصخاإلاليستحيقتهافيوالئوالمعابد

البشر،إليهيصبوالذىالمثاليلمالعافقطيكنلمالأساطير-تحكيكما-المقدسالآلهة

M(.4مثالهعلىالأرضفوقحياتنارحمتالذىالأصليالنموذجهوبل

)1(Aphroditeايونان،أصاطرليعثرالا+لىا!اولبآ!شواحدذالماء(.ريدمنالمرلودؤى)1أفرودتأو

ذW,لهاكادj،الرومانعندلفرسنضهاوهي.وديركزيرسوانة،والحبالجصالإلهةالعظس،الأمالالهةوهى

بالرمونالاكرت-التقاءأذو!تقدالقبرعية"،11بأفرودكتهوم!وس!ف.فانينولرخالد!تآلهةشكار

الابلبةعتارأ:عشتروت!تملام!فمهاالوناذ،بلادإلىأفرودتإدخالإلأدىالذىهوقبرصلف

.001-99،لالأوالحلد:لمالعاوأساط!دكاناتمعحم:انظر.الآثورية

المعرفةباصلربالأ!ررةإز11:الكاتجةلبردمثاتعاراتفيالئواح""فرلىالأدكانمررخيقرل)2(

ضمنه،الحقيقيمكانهويجدالانانبه!عللرحود،ومعقولمفهرمنظامووضعث،للحقارالترمل-الك!ف

العغلرمغاص:الواحفراس:انظسالمدء".الأناكللعكرمدم319دا9واالأصقالاضارإفافيه.الفعالودورد

.11صالأصطورذ:ليدرات:إلأولى

بالآلم!ة.الروعلافةللاصاطر،النفرهذاصاحبأرمرونجحنذكرلم)3(

.أفلاطونكدالمثلبظريةالكاتبهتاثر،المقدسالآلهةلمالمنموذحاالأرضعالملكرنالتمورهذاش!مو)4(

,Armstrongانظر: Karen, A History of God, 5p.
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تعقيب:

:)1(كدء44ه!3ء5،5!الأمالإلهةعادةتاريخ

الم!وسية:بالتطثيلالأمالالهةعلاقةأولا:

ألالهة11عبادةإلىيتجهونالبث!ربدأالباليرليثية،الحقبةفيأنهأرمسترونجتفترض

k!3دوالسماءإلهمنأقوىنفوذهاوظلبل،الآلهةأقوىمنكانتإنها11:وقالت"،الأم

Gdإناناتدعىوكانت...الظلفيداثماتوارىالذىInanaالسومريةالحضارةفي

الحضارهفيإيزيسوهى،كنعانفيوعناة...البابليينعندعثشارأيضاوهىالقديمه،

كأرينائتتوقدا)2(.االيونانعندأفروديتباسمأيضاعرفتكما،القديمهالفرعونية

تاريحيمامنهجاعيها،الدليلوإقامة،الأمالإلهةحولالفكرتهاعرضهافيأرمسترونج

المنهجنفسباستخدامالفكرةهذهنقضاللة،بإذنسأحاوللذا)مقتضبا(،وأثريا

والأنثروبولوجاالآثارعلماءغالبيةعارصوقد.اتبعتهالذىوالأثر!طالتاريخي

الآثارعالمةطرحتهاالئالفينوسية،بالتماثلوربطها"الأمالافة11نطريةالغربيين"11

Marjiaجيمبوتاسمارياالراحلة Gimbutas.

:الشعوبوارتحالالقديمة!الانسانيةالحفارات10

ولا،تقديريةالجيولوجيةالعصورأن"العامالحضارأت"تاريخموسوعةفيورد

آلافبأربعةالميلادقبلماإلىيرجع،الأرضشعوبمنشعبأىتاريخيعرف

للحضارةكبدأية.م.،ق4245-4242التاريخيحددالقدمالمصرىفالتقويمسنة.

العصرإنسانأماالعلماء.لهاأزخالئالحضاراتأقدممنولعلها)3(،القديمةالمصرية

ويفترضسكنها،الىرالكهوفالمغاورجدرانعلىآثاراتركفقدالقدبم،الحجركط

اكتضافمنأكثرويؤيدبالسحر.مرتبطةالإنسانهذاعندبدأتالدينيةالفكرةأن

الكتاباتفيظهورهاركم،،العلميو"ايمد"ابالقد"1هذ؟ـالقفيةكناولعربمرحعأىعلىأقفلم)1(

اكحيةمنخاصةالتفمل،منضيءفيعليهااتعمبآئرتلذاالراح.فرلىمؤلفاتمثل3،المعاصرالعرية

النارمحه.

5.d". p2(أول(

إلىنقله.أولرا!هوحانيناممارأزورول:تألف!كروزيهمور+-إشراف":العامالحضاراتا!تاريخموسوعة)3(

للضاعةعريدات:لنان،بروت،القديمةواليرنانالر::الأ:االجزء:ريمانأيوج.:فرادداغر،م.فريد:العربية

23/رالنثر، 1 ، 2 0 0 r.
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وإعدادموتاهبدفنيهتمأخذالقدبم،الحجرىالعصرمنذالانسانأن،علمى

مذهتطورتومد،والزينةبالحلىبمدهاكانكما،معينم!صانفيوتجميعهاأجسادهم

فيهارأىلأنهويقدسها؟جمايعتزمراسمإلى،إنسانيةمشاعرعنتعبيرمجردمنالمراسم

كانالشعوبهذهأنالتاريخيةالدراساتوتفترضوالباقاء)1(.الخلودبعقيدةاممانا

وغيرها،والقوقاس،،التركستانمنال!ث!مالمنغزوأتفجاءتالغزو،فيهاي!ضر

العثورذلك،علىيدل.واليونان،الصغرىوآسياالهند،مثلجنوبيةمناطقفأخضعوا

)2(.المناطقمذهأغلبفيمتشابمحةحفرياتعلى

،القدممنذالانسانيةالحضارةعرفتهأمر،لبعضبعضهاغزوأوالشعوبفارتحال

أقدمكانتلذا،والمياهالخصبةوالأرضالمرأعيعنبحثايرتحلونماكالباوكانوا

اصطلحالئالأرض"ففى،المياهمواردبجوأر،البشريةتاريخفيالمعروفةالحضارات

الحضاراتبينحضارتينأقدموازدهرتبرزت،الأدقبالشرقتسميتهاعلىأليوم

4242)4245-مصرفيالأولى؟المتوسطالبحرحوضمنمقربةعلىقاتالئ

المناخطبيعهإلىيعودوهذا.م.(11،ق004)0النهرينبينماحضارةوالثانيهق.م.(

)3(.الغزيرةوالأنهارالخصبةوالأرض

11،القدمالعالم11أنحأءكلفي"،الامالإلهة11عبأدةعلىأرمسترونجأستدلالإذن

العلمىالمنطقإلىيققر،عديدةمناطقفيالصغير"11التمثالحعذاعلىالعثورلمجرد

لمووالأنثروبولوجيا،الآثارعلماءأغلبالفرضهذا"تعميم"عارضوقد.والتاريخى

البابلية،عشتارنفسهاهيالأكاديةإناناتكونوقدالأساطير.علماءبعضإلايزيده

يرجححيثبخت؟محلتزاللاالأثريةالناحيةمن،القضيةول!ش،السوريةوعناة

.باختمار52-1/42:بهقالسا(1)

(Y)اصيكةرال!ثهادالحاسمنالمصنرعةالأوالىعلىبالفررالفزوات،هذفىعلىالحفرياتعلصاءيدل

إلى،الوسطىوأصياكالهدالحنوبيةالمناطة.ساتنتأفالعساتويرجح.لمالعاصتمتباعدرمناطقفيالبرونرا،

داحتصار.126/الابئء::الظر.الأوربىالعرب

لدايةالجدولهذايقدر.VA1-1د./tالرمئ:الجد:لانفر،القديمةالحضارات:لاريح1.35/الابق:)3(

الرمرىوالطور.م.،ق0004حوالميالهرينبينمابلادوحضارذ.م.،ق4345-4242فيالمصريةالحضارذ

-23..حواليالهندوسوادىوحضار-.،.مق260042-00إلىالاكادوطرر.،.مث320036-00قل19

.م.ق:الرالعالخاصالقرنيرإلىدسعودالحدثةالكلاصييهةالرلادحخا!دأما..مقدا..
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اللإلهة1أخرىصورةهى(،الرافدينبلاد)فيالأكاديةعشتارأنالآثارعلماءبعض

افروديت11أنيرىهوميروسكانكما.الفرعونيةمصرحضارةفي"إيزيس

ولكن)1(.قبرصفيبالشرقالاغرية!التقاءنتاجهىعليها،موأطلقكما"،القبرصية

وهى؟الشرقفيالآم"الإلهة11يجسدكانالتمثال"11هذاأنعنأرمسترونجقالتهما

دليل.إلىحاجةفي،الشرقوآلهةالتمثالبينالربطهذا؟وإيزيسوعثشارإنانا،

يعثرلمالمثالهذاوأنخاصة،فعليةأدلةدون،الفرضهذابصحةجزتولكنها

المنطقة.هذهفيعليه

دليلااعتبارهيمكنلا،العالممنمتفرقةمناطقفي،التفالحعذاوحودأنكما

الأساطير.فيوتجسدتتعبد،ك!لهةالتمثالهذااخعارعلىالبشريةتواضععلىقطعيا

المثالانتثلفربمأ،الترحالكثيرةالشعوبكانت،التاريخمنالحقبةهذهفيولكن

الجطقةحعذهفيتشيعكانتالأساطيرأنإلىإضافةلآخر.مكانمنالمرتحلينمع

نأرأى،في،تحاولالكاتبةولكن.الآلهةمنلهحصرلاعددكأوعرفبرمتها،

رغم"،الأمالإلهةإلىالسماءإله11منالبشرتحولفينظرححاوجهةلتدعيمانتقائيةتكون

11.الشرق11من!ةفي،الآن،حئعليهيعثرلمالتمثالهذاأن

:Venusاgurine3الفينوسيةثلالتط20

إلهةااوهىاسيبيل"،1)س!هلاحمثل؟مختلفةأحماءالغربفي"الأمالالهة11علىيطق

الصغرىوآسياوالروماناليونأنعندالاسمكمذاعرفتوقد"،الأمالالهة11أو"الأرض

)2(.وإيزيسوعشتار،،عناةمنهاكثيرةأخرىأحماءعليهايطلقكماالميلاد،قبل

وأ"للأرض"إلهةعبدقديكونربما،التاريخقبلماإنسانأنالعلماء،أعتقادوسبب

متفرقةمناطقفيالفينوسية"،التماثيل11اسمعليهأطلقمأعلىالعثورحو"،الأمالالهة11

حبلى،"تتىهيئةعلى)3(،حجريةصغيرةدمىعنعبارةهىالماثيلوهذه.العالممن

.1/99.01-:لمالماوأصاصردياناتمعجم1()

./1276:الابق)2(

الصىاومنالححر،منمصنرعةمماثيلعلىعثرفقدطولها.وزمهاالمصنرعةالماددفي3ـالتصاثيلىهذ4تتتا)3(

شكلأونرع،001حرالميدهاويوحدسم،2ه4-بينطولهاوتراوح.العاجوصت،العظامومن،المحروق

/wikiكدا!nes5:انظر.مختلص Venus!لhttp:// en. wikipedia. or.
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"،الأرضإلهة11أسمعليهايطلقوقدحجمها)1(.فيكثيرامبالغجسمانيةأبعادذات

عليهاعثرإنهميلولكن،إليهتعودالذىالعصرتحديدويصعبا)2(.االأمالإلهة11وليس

علىالتمايا!هذهتقتصرولم)3(.الأعلىالباليرلثىللعصرتعودللحفرياتمواقعفى

عديدد،مواقعفي،لرجلأنهايبدوصغيرةتماثيلمجموعةعلىعثربللأنمى،كرنهأ

)4(.جنسهتحديدويصعبفقط،لوجههوماومنها

الفينوسية:ثلالتطمدلول3.

إلهبعدعبدتالى،الأمللإلهةتجسيداكانتالتماثيلهذهأنأرمسترونجافترضت

عشتارمثا؟الشرقيةالأساطيرتجسدهاالىاالالهة11عينهاهىأفحاافترضتثمالسماء،

الواقعول!.الأولالافتراضيصحأنبدلاالثالما،الافتراضيصحولكي.وأناة

ماوحوأليوم)د(،حئالعلماءبينخلافمحلتزاللاالتماثيلهذهوظيفةأنيوكد،

النظرفييترددونالآ!لارعلماءفأغلب.بصحتهالقطعيمكنلاالأولالافمراضأنيعى

اقتصاديةنظملها،متباينةخلفياتمنأقوأمتاجلأنهاللخصوبةرمزأنهاعلىإليها

يجبنغاكلاأنويرون،أخرىمعانلهايكونوقد،مختلفةولغاترعادات،مختلفة

فيها)6(.اكتشافتالىالمن!ةأوالمكانحصبيفسرأن

علىيفسركاالعلماءفبعض؟الظاهرةهذهتفسرتحاولمحعرةياتنض!إطرحتوقد

في،سا،؟:وسصوزورويا،!renessالبرانىجاليينمواقعفيأسيا،فيا-اثماصلعلىعيهاعثر)1(

LSويخمورف""فبنرس31العلعاءعليهاأطلقولذاالنسا،ز"وكليدورف"فطقة ، Venus of Willendorf

اسن!اصباصلمزيد.يةالعرأورباوفيواكرانيا،أورباو!فيكهوفوفياتك(،)شطقةسرايخافيعليهاعر

وانظر:5!9ص:العالميةالأثريةالموصعة:انفراتصاثل،هنهحول

clopedia of Archaeology, ;95.p Paul .G Bah. (ed.)0 Cambridge IllustratedإلTheConcise Ency

History of Archeology, 1st :.de Cambridge University Press, ,6991 pp. 912 and ;215 Fagan Brian

741-074..ed.). The O 3xford Companion to Archaeology, Oxford University Press.,6991pp)!ل.
95.00",yclopediaof Archaeology(2؟The ConciseEnc)

215.(3 Cambridge Illustrated History of Archeology, pp.912and)
741-074.(4.The O 8xford Companion to Archaeology,)p

..مث،31.006-،000حرالميإلىتعردإلهاويقالسالطة،حزيردفيالجاطقبحضزالتمائيلهذدعلىحثر

3583/6.(5.(:En.5 clopedia of Religion (2nded)
3584.6/(6.:Ibid)
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وبعضهم،الأنثىحياةدورةإلىترمزأو،المرأةعندوالولادةالححملمراحلتمثلأنها

بينالتواصلأجلمنأجتماعيةوظيفةتؤدىكانتالدمىعذهأنعلىمعهايتعامل

لهذهالراسعالجغرافيالتوزيعتفسيرالنظرياتهذهإحدىحاولتكما.الجماعات

-000102منالفترةفيالغربيةأورباإلىالجليدىبالزحفبربطهوقاتالتصاتيل،

تبادلفيرمزيادورالعبتالدميةهذهأنالعلماءبعضيظنكماق.م.000016

عبادةوجودعلىدليلأنهاعلىأخرونفسرهاوقد)1(،المتحالفةالنبائل0بيزالمعلومات

الأرواحتسكنهاكانتالتماثيلهذهأنالعلماءبعضويرىا)2(.االانساناخصوبة1

أنهاعلىلهاينظركانوربماالصيد.أثناءخاصةالناستحمىأنمهمتهاكانتوألى

إلىهذا،بالفريسةوتزردهالصيدأثناءالصياد.ممساعدةتقومالىالسفلىلمللعاإلهات

بأعدادظهورماأنكما،الأسلافتمثلكانتوربمأ)3(،للخصوبةرمزاكونهاجانب

السحر)4(.أعمالفيتستخدمأوكقربانتقدمكاشاأنهايفترضكبيرة

يلى:مايتبينفيها،العلماءوأراءالفينوسيةالدمىعلىالعثورلاريخفيوبالنظر

مختلفة.موادمنأيضاومصنوعة،مختلفةوبأشكالعديدةأمأكنفيوجدتأنها.

.الأرضوإلهةالأمالالهةبينتسصيهافيالعلماءأختلف.

أنثى.أمذكراأكانسواء،المثالجنعىتحديديصعبالأحيانمنكثيرفي.

أهلأنالعلماءمنكثيرأفترضلذاكبير؟حدإلىالحجمصغيرةالماثيلهذه.

وأخلالهأ،منيتواصلونأوالصيد،رحلاتفييحملونهابهانوأالمناطقححذد

تاطع،بشكلمدلولهاتحديدالآنإلىويستحيل..إغ،سحريةيهصيمةيستخدموفا

دليل.ندش

والولادةالحملمراحلتمثلإنهاقاثلبينتفسيرها،حولالمتباينةياتالف!إكرة.

وأالقباثل،بينالتواصلفيرمزيادوراتلعبأو،اجتماعيةوظيفةتؤديأو،المرأةعد

فيتستخدمأوالصيد،أثناءالصيادتحمىإلهةأنهاعلىلهاينظرأو،للخصوبةترمز

741-074,.fordCompanion to Archaeology,(1*لمpThe)x

)2(أول59505:4.

.(3 The New Encyclopedia Britannica.ht15(:).de VenusFigurine)

)4(أول.4
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العلماء.حولهايتفقأنيمكنوظيفةلهايوجدفلا..إغ،السحرأعمال

حذهأنحول،الأولأرمسترونجاقرأضبأنالقرليمكننا،العرضهذأمن*

الآثار.علما،أغلبرأكطح!سب،صحيحغير"،الأم"للإلهةتجصيداكأنتالتماثيل

خح!دهأالئالالهة"11نفسهاهىأنهاوكر،الثانيأفئراضهاي!صنذللثعلىوبناء

.جدلمحل،الشرقيةالأساطر

صر:المطالعربالفكرفيالفينوسيةالتمائيل40

الأمالإلهةعنأرمسترونجفكرةالسورممط،الأديانمؤرحال!تواح،فراسيتابع

الدمى11اسمعليهاويطلقا)1(،االانساندين11كتابهفيالفينوسيةبالتماثيلالمرتبطة

ماإن11ال!حواح:يقول"المؤنثةوالقوةالعشتاريةالدمى11عنوانوتحتالعشتارية".

اسخضارهحأول.مماشبيهالمشاهد،عينأماميستحضرهأنالعشتاريةالدمىفنحاول

اللاهوتبعالمالباليوليتإنسانإحساسينقلفهوالحيوأنية،رسومهفيالكهوففن

الشكلمحلبالانسافيالشبيهالشكلحلولرغم،الناسوتعالمفيالساريةوقوته

هيئةعلىثدلالئالملامحمنألمحرومةال!ثخصية،الغائبةالمرموزةفالأنثىالحيوالما...

شارةحيمابقدروراليا،مأزوحانياكاثناأوما،إلها؟بعينهضخصاليستصاحبها،

ويفسرإلة".لصورةرسمأمأملاالألوحةعنتعبيرأمأمإننأآخر،وبععبير.مجردة

،الوزنخفيغةكانتإنهافيقرلالشعائرفيالدمىمذهاستخدأميهميماأيضاال!ئواح

عنمحلفةطبيعةذاتشعائرفيتستخدمطقسيةادواتمنجزءاكانتأنهابدافلا1

قدإنناالس!واحيقول،المقدسإدراكفيالشعور"11لفكرةوترسيخا".الكهوفشعانر

الرسالةعلىتعتمدلحضارةننتمىلأنناالقديمةللعصورالبصريةالرسائلفهمفيتعثرنا

الرسالةفهمأماتباعا،يأقي،مترابطتافصيليبثمكلمحتوياقاعنتكضفالئالكلامية

شعوريا)2(.بلعقليايتأتىلاأنهاي،واحدةدفعةالكلبإدراكفيتمالبصرية

يسميها(1كماالبصرية)أوالرمزيةالدلالةمنلوخإضفاءالسواحفراسومحأولة

الغرعونيةفالكتابات.قالهمايؤيدمادممطدليلإلىالأخرىهىتغتقرالتماثيلهذهعلى

السراححاءومد.Iءv-101عىالد-ش":الدافع:مأالدير-ماحيةفيامحث1الإنساذد*.:السواحفراس1()

الجصالمي.البعدإلىحئتققرالئالتصا!يالهذهعد!دةبصرر

.571ص:الابق)2(
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بعضروضعشفرتها،وفكقرأءقامنالآنالعلماءتمكنالمثأل،سبيلعلىالقديمة

المصركطفالتاريخ.ماديةأدلةعلىبناء،القديمةالفراعنةبدياناتالمتعلقةالفروض

جدرأنعلىمسطرحوماومنها،المصريةالآثارأهمهامصادر؟عدةمنيدرسالقدىم،

التوابيت،أوالبردممطقراطي!علىأوالقبور،ولوحاتالتماثيلعلىأووالمقابر،المعابد

مثلالمصريةللحضارةمعاصرةلحضارأتالأجنبيةالمصادربعضفيوردماجانبإلى

رحالةكتبهمالذلكويضاف،الآشوريةأوالحيثيةأوالبابليةالمصادربعضفيجاءما

لهأ)1(.وصفاوكتبوامصر،زارواالذينوالروماناليونان

الحضاريةامفاهيم1بعضلا!تباسنموذحايعد،كتابهفيال!واحاوردهرما*

غير،بأسلوبتفسيرهاومحأولةبل،الإنسانيةالحظرةعلىوتعميمها"،الغربية

التماثيل،هذهمدلولحولانقسموأأنفسهمالغربفعلماء.مقنعويضرفطقي،

تمثالاأنالقوليمكننافلاما.لشىءترمزكانتأنهاعلىفروضهمأغلبوتدور

بشريه.عبادةمحلكان،الملامحمشوهةلأنثىاقصيرا"

:ومعارضمؤيدبينالأمالالهةعادةثانيا:

:الأمالإفةفكرةمؤيدو.أ

كماالعشتارية"11أوالفينوسيه،التماثيلهذهلوظيفةمحددتفسرالآنحئيوحدلا

الئالرموز"11أحديعد،ذاتهالأمرمة"11مفهومولكنالسثواح.فراسعليهاأطلق

وماالماثيل.هذهعنبعيدأ،الآلهةخصوبةعنللتعبيرالمختلفةالحضاراتاسخدمتها

موتفكرهعنالمسيحيةفيبعدفيماظهر.مماارتباطهاهو،الأمالالهةأسطورةفييهم

زوجينأحدتكونماغالبا،القديمةالأساطيرفي"الأمالإلهة11فهذه.وبعثهالاله

عودةثم،الأمالألهةباختفاءتأقيالحاحمةاللحظةأنالأساطيروتروى،مقدسين

مرةظهورماأما،الخصوبةافياريعئاختفاؤهاالمقلس.بزواجهاوالاحتفالظهورها

الخاطيءالافتراضظهورإلىالأساطيرهذهأدتوقد.الخصوبةعودةفيضمنثانية

حانية،أمأيضافهي(.الإلهوبث)موتأخرىمرةللبعثيعادثميموتالذىللإله

د/يدصنقلا06:ص.48صد.ط.،800،2المصركة،الأنجلومحبةالفرعرني:مصرفخرى:أحمدد/)1(

.1Vصا،ط:الأديانتاريخليالمدحلمراد:
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ذراعيها)1(.فيطغ!لاتحملامرأةصورةفيهذاويتجلى،مقدسطفلبتغذيةوتقوم

جيصكانأرمشرونج،طرحتهاالئ"الأمالالهة11عبادهفكرةعنتحدثمنأول

Jamesعفريزر)2( Frazeالإلهة11مفهوماقتر!وقد.إليهأرمسترونجتشرلموإن

منذالعالمفيوجدتوالرصومات،التماثيلمنعددتحتهيندرجاكنوع"ااالأثىا

نأنظريةأيدواقد،رأيهفيتبعهومنهووكان.كثيرةمجتمعاتفيالآنوحئالقدم

تشتملالىAegean(المتوسطالبحر)فيالايجيالبحرومنطقةأوربافيالعباداتكل

)النيوليشي(،الحديت)3(الحجرىالعصرفينشأت"،الأمالالهة11مننوعأىعلى

11النوع11فكرةألأسطورةعلماءمبلمتثماهة.العباداتهذهكلفيالالهاتوكانت

علماءأغلبرفضهاولكن،ألأديانعلماءبعضأيدهاكما،الالهةبتماثليتعلقفيما

4Peterأوكوبيترالآثارعالمهووأشهرهمألانحسان(،)علمالأنثروبولوجيا Ucko.

مارياالدكتورة،الحديثالعصرفي"الأمالالهة11لنظريةروجوامنأهممنركان

cMarjiaجيمبوتاس Gimbutasأوربا؟فياياريختجلماحفرياتمناطقفيالآثارعالمة

فيالافينرسية"التماثيل11منعليهعثرماعلىبناء"،الأمالالهة11نظريةأيدتحيث

مثلالأصاطكلعلماءعندكبيرأرواحاهذاافتراضهالاقىوقد.لمالعامنمختلفةمناطق

(1.The New Encyclopedia Britannica,ht15(,).de Mothergoddess)
الدلهن.ثأؤليتصرسيةنفركةوصاحب1(،419-ا)854الاصكنديالاحتصاعةالأنثروبرلوجالمعاحر)2(

اصتبدلتثمت،4الدممرحلةاضبدلتوالقالبداني،الحرمرحلةهيالأولىئلاثة:.كلراحلمرتالضر!ةإذقال

TheGolden""أعحالهأحم-تالعلم".11.ممرحلةضرد19 Bough"عاد-صتلظر!تهفيء:!ا،0981عامالصادر

_George:نظرا."الأمالالهة11 Frazerالن!لونل!ل!-؟!ة.ne//:ptth wikipedia. or

0025حرالىإلىاحدبثالحجرىأواليوليالعصروبعودارمرونج.اقرضتكحاالالرليوليى)3(

حولها.الفرلشفصلحها،طمنأولإلىلرلموالفكرو،لهن!ترصللمأرمترونجأذيالذكروحدكر..مث

urg/ wiki/Mother_Goddessك.(4.ne//:ptthwikipedi)

تعدولالاهاالأمالالمةوحردافترصتالىالظرياتكلورصف،الفكرةلهذدالمعارضيناضدمناوكر،ليتريعد

ك!لهة،تتخدمكانتبالإنان،الثبيهةالصغرةهذدـالدمىأنفكرةممامااتجحدومدهراء.محضتكونأن

أهاعلىالقديمةالمعربةاتصاثاتضرانتقدكصاالسحر.اعصالفيكحيمةتتخدمكانتأها!رض:لبهه

عدورهن،يخطاللاقيللاءالتماثي!هذدأنأ:ضحتالفرعريةالبرد!اتإزوقال،والأمرمةللخصردةمزقى

لموالحر،أعحالىو!اصه!نطاقعلىتتخدمكانتألهاكصاالديد.الحزنمنحالةعلىمصرفيتدلكانت

/wikiالذكور.-تأو،الإناثمنآلهةأفاعلىلتفحوهاداعهناكت. Peter. ucko!لhttp:// en. wikipedia. or
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Uosephكامبلجوزيف Campbell1(.الغربيةاالنسويةالحركات11أيدتهاكما(

:الأمالإلهةفكرةمعارضو2.

طرحتهاالىالفروضجيمبوتاس،زملاءمنكثيرعارضالآخر،الجانبعلى

إنهزملائها،أحدقالعليها.عثرالىللحفرياتالدقيقبالتحليلتقوملالأنها،بشدة

الناحيةمنسواءالعصور،هذهفيمحرريادورألعبتالمرأةأنعلىدليلأممطيرجدلا

ما،الأسلحةوبعضالمحصنةالمواح!هاتكثرالمناطقفهذه،الدينيةأوألاجتماعة

قولهأ:علىزملاؤهايعترضكماالعصور)2(.تلكفيالحروبمنالعديدبماميرحى

يكونربما11تقرل:أنمنهايقتضيالعلمىالمنهجأنرغما؟اواضحاستنتاجهذا"إن

إلىهاوصلتالىالمنطقيةالخطواتكتابةعنتغفلماكثيراأنهاكماذاك"،أوهذا،

مرحلةيخصفيما)4(للتعميمجنوحهافيجيمبوتاسانتقدتكماإلاستنتاج)3(.هذا

عليهاتسيطركانتواحدوقتفيالمجتمعاتكلإنوقولهاالتطور،مراحلمن

علماءتركرقدذلك،منتعقيداأكثرالواقعفيهى،التاريخقبلمأفعصورالنساء.

.()طويلزمنمنذالتعميمهذأالأنثروبولوجيا

للظهورعادتثمفريزر،جيصىطرحهاأنبعدلفترة"الأمالالهة11نظريةاخفت

فيالفكريةالساحةعلىاالنسوية11الأفكارمنبتأثير،الماضيالقرنسبعينياتفي

ثمأرلاالاذراضوضعفيكانتالمشكلةأنالآثارعلماءبعضو-سى)6(.الغرب

العصرمن،عليهعثرأنثوىتمثالأىفيمتوفرأكانوالذ!يويده،دليلعنالبحث

وضعتحيث؟أرمسترونجفعلتهماتصررىفيوهو)7(.الحديثأوالقدمالحجر"ى

الدليل.عنتبحثبدألتثم،الآنعى"الالهة11فكرةحولالفروض

[debunker..sseddog/stxettmoc htm!1).س!ح://http!

.d2(أول(

9891.(3,Ibid. JacquesLeslie)
!قولهماقارذ.دليلدونبالتعميمتقرمحيث،أرمسترونجكار!نفيهتقعالذىالمنهحيالحطأنفىوهو)4(

فيتسنخدمطقية(دواتمنحزءاكانتأهابدفلا11الغفبما:نفىعنأيفايمن--الراحفراس

.ا-56157ص0011:الد!ماهيةفيابحث1الإنان4د00011.ضعاذ

.9891(5,http://www. debunker.conVtexWgoddess. html: JacquesLeslie)
0991.:4,Jay Matthews6(أ!أ(

(7 http://www. debunker. corWtexts/ goddess.htnl)
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الثالثالمبحث

افىساطيرمرحلض

بالأساطرر:تتعلقعاهةقفاياأولا:

:الأدطورةمفهوم:الأولالمطلب

،الأرضعلىالإلهعبادةتاريخمراحلمنالأساطير،مرحلةإلىنتطرقأنقبل

الأسطورةمفهومعنتصورهاباختصارنعرض،أرمسترونجكارينرؤيةحمسب

التاريخ.مدىعلىالبشر،حياةفيووظيفتهاوأهميتهاوتاريخها،

ارمشرونج:!رينعندالأسطورة

اتاريخ1بعنوانالأساطير،عنكتابأ5002عامفيأرمسترونجكاريننشرت

ShortلمهMyth"للأسطورةموجز History،تاريخعنتصورهافيهعرضتكهـ

هىمأ:البدايةفيطرحتهالذممطالسؤالعلىورداالبشر.حياةفيالأسطورة

نأأجلمنالبدايةفىالأساطيريخترعكانالإنسانإنأرمسترونجتقول؟الأسطورة

حياتهمنأبعدومعئهدفلهاليكونأوسعإطارفيالدنيويةأوالماديةحياتهيرى

نأمنالركموعلىمعا)1(.والأسطورةالدينصنعالذ!هوالبشرىفايخال،اليومية

معتتناقضلأفاالكثيرونويرفضها،الحاليعصرنافيمقبولةيخرأصبحتالأم!طورة

مكنالذممط"البشرىالخيال11تاجهو،أرمسترونجتقول،كمانفسهالعلمأنإلا،العلم

دومايعدكانوالذممطالقمر،إلىكالصعود،للمعرفةجديدةآفاقتصورمنالعلماء

علىقدميهالانسانووضع،حقيقةأصبحالبشرىالخيالهذاولكنالأساطير،من

القمر)2(.

1)2-3".؟ Armstrong, Karen, A Short History Of Myth, What is aMyth)

فيفهوالأ!ررى*،افيل11وبيز،والخربةالمنطقعلىالقاثصةالمدروصةالعلصيةالحقيقةبينللصقارنةوجهلا)2(

الأمليعطيواكاف،بحثمتجاؤل،يدأفهرالعلصى،التقدمأما.ينحققلاوتدت!حققتدايخال"،1النهاية

قولهمالفربفيالعيزياءعلماءلعضعناثروتد.والتحرلةالبحثص.ممزيدتخققأبعد،وآمالأكرلاكتافات

للكوندقيقفهمإلىالريةتصلبانالحلمإنهحلم؟أىرلكن،الثرىبالحلمأصلاكرتبطالحقيقيالعلمإن

شا.المجط
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وهو؟الرئيسيوموضوعهاعنها،تخبرناالئوالأحداثالأسطورةجذوروعن

تجربةهنغالباتنبعجذورهأإن11:أرمسترونجتقول،الآلهةعالمأوالمرلىكيرالعالم

دفنبأنلوحىالقديمةالقبورفيعليهاعثرالىالفناء...فالعطاممنوالخوفالموت

تحكىكانتالنيندرثالية)1(...والأسطورةالتضحيةأنواعمننوعيصحبهكانالموتى

مننرهلممكانإلىللذهابجميعاسنضطراللحظاتمنلحظةالقبور...ففىبجوار

عنه...للتعبيرالكلماتنمتلكلاالذكطالمجهولعنتخبرنافالأسطوره(.الموت)أىمبل

فينعبعهأنعليناالذىالسلركعنتخبرناهىيل،تروىقصةمجردلشترالأسطورة

كماالجنينوضعفيموتاهيدفنالنيندرثالإنسانوكان(.مشابهةلحظات)فيالحياة

يطلقالذىالمرثى،غيرالعالمهذالعالمنا..فالايمانموازآخرعالمعنيخبرناكانلو

هذاإنقاثلةوتضيفا.للأسطورةالرئشىالموضوعهو،الآلهةعالمأحياناعليه

Perennialالداثمة)2(الفلسفة11عليهاطلقمدالاعتقاد Philosophy'مصدركانتلأنها

ولاق.م.(،اضة000000)حرالميابقربرحهعلىالأوصطالباليولنيالعصرإلى!ردابدرلالإنان(1)

لإتعردمكريةصوردرعلهاعثرالئالأساظرفأقدمالانصان،تاريخمنالفتردلهذدمكولةأططرترحد

علىبناءالعصرمذالأساطوالخصتمورهاتعرضال!تبةولكن.(،.مق0003)حوالىالومرىالطور

الأ!ررداذ!رضحىأو،يجزمأذ(حديستطيمولا.الكهوفورسوماتعيهاعثرالئوالقبررالحفر!ات

مكعوية.وثاثقأىعلىالآنحئله!ثرلمتاركخفهذاالقبور،صبهرارممحكىكانتالدرثاب

نحتلفعليهتموهارغمهلانالدعوىعلىفكرقاتقرم!+Perenniaالمأ"!losopلر"أوالدانمةالفلسفة)2(

تولذلكوفيحوهروـواحد.،الاتصالدائمفريدااتراثمجمرعهاليترلفأفاإلاتحارض،منالفلفيةالمذاب

ضخمة،تأملاتصوىيتلأكاحديدا،ضاتقدملاالأساصةبادرهاخا،عرضناحاالئالفلفةإن11:لافيل

لمصطل!تالاملالمعجمالحفر:د.انظر:كلها*.الثر!ةعملهيالئالدائسةالفلفة.ممادثازودتنامد

3هكسلياستخدموقد.111عى:الفلسفة Huxleyالدائصة+الفلفةكابهفى5491عامالمصطلحهذااول4وله

perennial Philosophyلمكانالتاركخ!دىعلىالرأذعلىتقرمفيها،الرثسيةالفكردإنفيهوقال،خ

تكؤنالئالرئييةلالمبادئيرحيالابههذاالوحود.ومغزى،لموالعارالف!،(الحقيقةعنمالةتصررات

باءتضرهاويمكناثقافات،اختلافمنلأفهيالرأىليالاختلافاتكلتأما.الأد،نلممظمالطمةالأعول

الحققةهوليىالمادىأرالطيعيلمالعاأز؟العامةالإدراكاتهذهمن.جماعةلكلالئقاليالتكوينذلكعلى

النأ(هذفىـالادراكاتومنبحراسنا.إدراكهانشطهلاالئالمقدصةللحقيقةالمرآذأوكالظلهربلالوجد-"

الطبيعيةتالغرانينكلعليهتنطبقالجد()أىالاناذ!المادىفالجانبالمزدوحه،الحققةلهذهمرآةيمثلرن

البركلأنالأدراكات،حذووءت.الروحوهرالتحلللهذاتعرضلاالذىالجزءويبقى...إغ،ومرتمولد

الابرابمية-الدياناترللشريةالنهائيالهدفهووهذا،المطلقةالحقيقةأوالمطلقلادراكالحدىتملكون

كلفهنعالذىالمطلقوهو.ك!ق"،أوالة"11؟المطلقةالحققةتسيالئوهى-والاسلاموالمجةاليهودبة

الدياناتعننحتلفةيصررزالمطل!فترىل،ainismوالجاية،واياويةالبرذ!ة،مثلالمرلهة،غرالأد!انأماالوحرد.

ليمركزد-صورنجدعاالدانصةالفلفةإنهكلىريقرلواحد.نيسيالرالمفهومكانوإذالإبراحيصية،

j(،!66،فالأممانالشكر!تية، Aالبراهمانمعتحد(العلموروحالجادحرحرهوj Brahmanالمطلقالجدأهو

انظر:هر.!!رفوأنلف!هالحقيقةككفأنإنانكلمهىأنرتعئموحود،كلولهالةالوحودلكل

Perennial_philosophyعا!tأt؟http:// en. wikipedia. org/ /w index. php
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ححذهوحسب...،الحديثلمالعاقبلالمجتمعاتكلفيوللطقوس،للأسطورةالمعرفة

عالمفيمثيا!لهونراهنسمعهماكل،العالمهذافيحدثماكلفإنالفلسفة

.(1)ااالمقدس

كتابه،فيهكسلىعنهتحدثفقطواحدجانبإلىهناأرمشرونجتشير"

ماكلإن11تحديدايقللمهكسلىأنإلا.أفلاطونعنهتحدثالذممط"،المثلوهو"عالم

للبشر،المشتركةالادراكاتمنهذاإنقالبل،المقدسلمعافيمثيللهلمالعاهذافي

)2(.المقدسةللحقيقةمرآةهوبل،الوحيدةالحقيقةهوليسالمادىلمالعاأنأي

لنايركرالمالباليويثى)3(العصرفيإنهمأرمستررنجتقولالأساطير،تفسيروعن

أنناأرمسترونجتقترح3تفسيرهانعرفأنلنافكيفللأساطر،مكتوبةمصادرأية

أسترأليا،فيالبدائيةوالقبائلأفريقيافيس!ف!لا"3الأقزامتجائلدراسةمنذلكيمكننا

لابذلكفهمزراعى،تطوريمرواولمالانحئصيدمجتمعاتفييعيشونلأنهم

سنة()4(.1.،...حرالمطمنذى)1القلربمةفطرقمعلى-فيالون

تعقيب:

؟الأسطورةهيها

تعريفاتقدملمأنهاإلا،التساؤلهذاطرحتأرمسترونجأنمنالرغمعلى8

البشراختراع11سببعنللحديتعديدةصفحاتأفردتبل،للأسطورةمحددا

بعدهايشعرللأساطير،متباينةتفسراتومدمتورظيفتها،وأهميتها"للأسطورة

وأغلبطرحتها،الىالنقاطهذهمنأىعنمحددهإحابةإلىيصللمأنهالقارئ

إن11قولها:ذللصمثال.الشخصيتصورهاعنإلاقعبرلاقدمتهاالئالاجابات

وموضوعها...عنهللتعبرالكلماتنمتلكلاالذىالمحهولعنتخبرناالأسطورة

4jألمجهوحذاصتالأسطورةرمصادأما".الآلهةلمعاأرالمرئىغيرلمالعاهوالرئيسى

,007Myth+هلألأ42. What is a/لtrong, Karen, A ShortHistory!1(ح،!ك(

الشةالمدارس)إحدىSankhyaالنجامدرسةإنالدائصةا"الفل!فة11عنأخرموضعفيأرمسترونجوتقرل)2(

انظر:رلمخو/بضى.فئبلالخارحيلمالعافيائاليجدوالنالثرإنتقول(،الهندوسيةللفل!فة

Armstrong؟،م!onء.".922 Karen, The Great Transfo

.الأمالالهةعبادفى،إليهأرمرونجنسبتالذىالعصروهو)3(

17.(4.Armstrong, Karen,A Short History Of Myth,)p
الأصطررد.لتفرالعلصاءاتترحهاالئالمختلفةالماهج"،الأولالفصل11فيعرفناوقد
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يعرفه،لاالذيالمجهولصتنفسهيخبرفالانساناخترعها!الذي،نافسهالانسانفهى

؟المجهولعنالمجهرل،يخبرفكيف.الأسطورةأع"أخر11حا،ل!!

وهى"،الدائمةالفلسفة11هوللاساطير،المعرفةمحسدرإن،أرمسترونجوتاتول*

11.الحديثالعالممبلألمجتمعاتكلافي1الدينيةوالطقوسلاؤسطورةالمعرفةمصدر

هيالداثمة"،الفلسفة11مذهبأنجزمتحينالشديدالتعميمإلىلجأتهنافال!طتبة

الفلحمفة11عنمفهومههكسلىطرحوحين.011.المجتمعاتكلفيالمعرفةامحدر1

لمو،المطلقعنالمختلفةوتصورأكمللبشر،العامةالادرأكاتبهايقصدكاذ،"الدائمة

ذاتها.فيللمعرفةمصدراهىكانتالدائمةالغلسفةإنياقل

بجوارتحكىكانتالئالنيندرثالية"11الأمطورةصتألضاأرمسترونجخدتت*

"كماأنهعلىالنيندرثال،لانسانالجنينوضعفيالموتىد!تبطريقةوأستدلتر،الاتبد

فيالموتىدفنولكن.المرلىغيرلمبالعايومنكانوأنهآخر"،لمعاعنخبرناكانلر

والى)1(،الأعلىالباليولسيةالحقبةيميزكان،الأديانعلماءبعضرأيفيالجنينوخه

حافةحولالحيواناتجاجموضعمثلالأضهـىالطقوسببعضأيحنماتميزت

لهم)3(.بالنسبةواضحةغيرتزاللاالطاقوس،حصذهكانتوإنر)2(،الاتبر

يستنبطأنيمكنولابخت،محلتزاللاأفتراضاتمجردهيألاقوال،هذهفك!!*

عرضمنويظهربه.ألمحيطللكونالبدأئىالانساناانظرة1حولنظريةمنها

ث.م.000751000001-اإب)1(حر

عادذوحردعلىدليلألحاعلىالفلي،الفكمنوأحزاءلاجماجمالقبورإحاطةتفسرالعلحاءلعخرا-ا.ح2()

ماإلىاصتدواالذ!نالأدياذ،علصاءغاليماص.ممعارضةقربلراأكمإلا.الأعلىالاليرلثىالعصرفيالجطجم"11

وهىعيهاعرالعظامفهذدضك.موضعتزاللالحذدـالعباددإذوقالواالحدلة،ثرية19الدراصاتتأمحمي

وأ،الجاهبب!أو،المفترسةالجواناتسحجرمعنتجقدححذايكودأذالعلصاءيظنلذااععا-.لااوس-اا".*

انظر:.ظييةبصورزتحمعتفدالعظامحهـددتكرررمماأ:،أحرىاصجةضراححرتل!معا

,Verkamp!ا)، Bernard ,.J The Evolution of Religion A Re- Examination, Scarnton: Universit

18-17..ScarntonPress,,5591 Chapter.1 p

)3(أول.4

بالمفرذالخةطلاءأو،الحلىولعض،:الاصدافبالحظامنها.صلالحئةالاخصاءاأنيرودالملماءلع!ا!"

gyred!ا.د)أمص ochreيعىربماللطلاء(،ويستحدماللرذ،أ-مرأشأعفروككودالطيعى،المانىالحديديكأكبدهو

أنهعلىللقبرينظروالمو،بالحرفشعورهمص!أكثرللمرتىاحترامايكردكانراالفترد،هدفىركاضراصأر

اساقي!.ا:انظكل.ا.أحرىلحياد!!معبرهولا-
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إليهينسبالذىالعصرمثل،التاريخيةالأموربعضعرضفيدقتهاعدم،أرمسترونج

فلسف!ةقضةفي،والاختزال،للتعميماللجوءجان!ألى،الجنينوضعفيلىلمردذ! -.ءهـ-01

وفيالدأثمة".الفلسفة11فكرةمثل،معينةنظربوجهةالعلماءأحدطرحهامحدد-،

؟الأسطورةهىمأ،السؤالعلىللإجابةلنصللمالهاية

:الأسطورةوظيفة:اكفيالمطلب

:الأسطورةوطمة

نإالدراسةموضعالكاتبةتقولقديما،الأسطورةبهتقومكاشا,j4الدوروعن

الذىالحدثيعايشواوأن،الآلهةقداسةالناسيعايىأنكانتالأساوروطم!

منوبضىء.الشطحمنحألةإلىللوصولشلهمكاشاانهاكماويتكرر،يتجدد

للواقعوضوحاأكثرشكلاتعطىكانتالأصطورةإنأرمسترونجتقول،التفصيل

لمجردليس،الآلهةأعمالعن)1(تخبرهموكانت-سوه،أندونالناسبهشعرالذممط

كانوامانادرافهم.الأرضعلىقداستهاويعيشواالناسليقلدهابل،فضولهمإشباع

شخصيةذاتsupernatural)2(طبيعيةفوقيخارقةمخلوقاتأنهاعلىللآلهةينظرون

أعمالها)3(.محاكاةيمكنأنهيرونكانوابل،الطيعةورأءماعالمفيتعيش،مستقلة

تفسراتكودأنمنهاالقصديكنرلمإنسانيةتجربةعنتعبركانتفالأسطورة

دالآلهةأعماتخبرفىـعنأنيمكنالذيفماالأ!رر-"اخرعالدىهوالإنانكاذإذا1()

supernaturalأوالطبيعيفرقالدين)2( religionلمالعاخلقطيي؟فوق،خارلىد!لهير-تالذىالدبتهو

علصاءدأبوقد.عقابهويخثونالاخرةدفوحنتهئرابهولهرحونذنوهم،منرالاستغفاربالباددالثرإليه:ترحه

1A2عامليولكنمرلهة.وككلمرلهةإلالأديانتقتمعلىالفرب!دياذ 0 0،Iواتطورالأحناسلمعاخرج

حدت.ممقابلةالجدد(،الملحدكن)احدRicطممrdDawkinsروبهزربنثاردأك!فرردمجاسةوالأضاذاليرلرحى

Einsteinianالأ!نحاكئحمادـالد*تمابين Religionالمحروف،النهنظر!ةصاحب4تإيثاألبرتإلنه

9لملم،ولigionالطيعىفوق4-والد upernatura.الإلهفكرؤ!رهمكابهر"usion?ضجةأئارالذىء+هس!4ا

ابهرةالكونحقاثقممحيدعلىتائمةحرثإ!ديةبنظركةلحروحه-الفربفيالعلصاييينأوساطدحئواصة

فالعلماءالأنثا!.والدينالطييفوقالد!تبيزكبصاحلطاهناكإذدوبهزيقرلأساجة-لمورؤ

صنبهوما،الكونماكقصدونلآممحقيقيما،ولبى!مجاز!ةبصورةاك!ق*1إلهكلمةكتخدمرنالخرببون

لذا،ايهودية(لاتهمنالركم)علىالتقليد!ةديان9لااممانهوعدمبإلحادفىمعروفاكانفاكثا*توأصار.عحرض

!صددشمابالبادو،إليهيترحهونإلهإلىتطلعوذ-ترعةينابالذىاطيعىافولىالحالقليندوكنزيغرق

قد!إنسانأنااا:نضهعنيقولوكان،معروفهرلماتمامامخالفاشيئايقصدكادفهرإله"،11بكلصةأيا*

itالوحودبرحدفىمالالدىاصبينرفيافكردـإلىؤأنربأبثتا!نكاذوقد."بإلهأؤص-لاليلكئحدا Pantheism

تحكصهالئالقوانينأوللكونمرادفةالقكلمةأذبىايأيثايرالمذبفهذاواحد.ضىءوالكرناللهلاذ

ايظر:صيى،فرقضىءأىإلى!-لالكنها

http://onegoodmove.org/ Igni/ .noisufnoc/4041002/evWcramgI htnl

5..trong,Karen, A Short History Of Myth, p!3(كا7حم(
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تاقولالآلممة؟طبيعةهىفما،ميتافيزيقيةمخلبرقاتالآلهةتكنلموإذالاحوتيا.

العالمتتعدىالىالحقيقة"11يرواأنالناسعلمتالأولىالأساطيرإنأرمسترونج

لمالعاإلىالدنيوكبالعالممناممانيةقفزةمنهميتطلبلمهذاولكن،حولهممنالحسى

ميتافيزيقىخلي!هايكنلمالمرحلةمذهانيبدو"فإنهتعبيرهاحدوعلىالميتافيزيقى،

حماء،صخرةمجردأنهعلىللحجرينظروالمفهموالدنيوى)1(00011،المقدسالعالمبين

رمثلهاchierophany)2(للمقدسلتجليصورةتعكسالصخرةعذهأنيرونكانوابل

مطامرهذهكليعود،ثميحمىالذيوالقمر،الدوامعلىنفسهاتجددالئالشجره

)3(.للمقدستجلى

ترىكما،دائمةبصفةيخددالذممطالحدثمعايشةهي،للاسطورةاكنيهالوظيفة

علىتركز،التاريخلقراءةعلميةنظرياتظهرتعثمرالثامنالقرنففي.أرمسترونج

)4(،الحدثمعئهويهمهمكانماالقدىم،العالمفيولكن،بالفعلحدثما

منالرغمعلىيحدثولكنه،واحدهمرةوقعحدثعنتخدثكانتفالأسطورة

لاأحدأثعنتتحدثالأصاطيرلأن،ومتكررةمتجددةبصورةالوقتطوالذلك

.(لها)زمن

السامى،بالمفارقفالاحساس،بالمفارقألاتصالفهىللاساطر،اكلثةالوظيفةأما

،(191)2الدف!ة"للجاةالبدائيةاملأش!ل!ا4كتاردوركامكاقالالمقدى(غر)أووالدنيوىالمقد!ئنائية(1)

Theوالديخرى"المقدس11كابهفيبعديخصاإكلادصر!ياقاله.مماتأثرةالفكرةهذدرأرمشرونجولكن Sacred

N 65 )V and the Profane.)

-اءما،ضيءعلىالقدجةيحفىماأذبه!صدوكان،"ieropلا*!"مصطلحإيلادمرريااصتخدم)2(

انظر:..إغ.الحجر،مازالزالم!طذ،هذافيللر،الالهي"ايجلي"هذاهر،غروأوصكاذ،أوزمانسذ

,Eliade.07 Myths, Dreams and Mysteries, New York: Harper Torchbooks, Harper & Row

125-124.Publishers.,6791 pp

3)،.".17ءا Armstrong, Karen, A Short Histo + OfMyth)

(t)الأصاطر.منالمقصرديفسماحمقةيرحدلالأنهالحاعة،أرسزونجقراعوهىأ!اوهذه

.7(5.Ibid.,)p
فييانهررسالمتدينالانسانإنكترلحيثوالدنيوى"،المقدس11كتابهفيإكيادأيضاعنهاتحدثهذدـالفكرذ

يعثىروهر،الآزمانمنغكلهاع!تتخلفلادير!ةأخرىوأزماذقدية،لهامينةأزماذيوحدكانالماضى

أفسمحالهفيايلادقالهوماالىض.فيأ!ررىز-تفيحدثمقدصا،حدثارتخدد،تتكررصعورذالحاضر

انقر:الأصاطر.لكلتضرابس؟البدايخة،الأديانعلىأصاطونصبللفكر-"وتحدكداواضيعاباوفرحا

.ade"ع+05-لأ096 Mircea. The Sacred and the Profaا!آ

دياهـءشلبثالملحةاتافي1ا"لأسصورد:تعركهالدىالحدثتجددعىماكةعباراتفيالئواءفراسوبقول

أننهمافكىوكبارالملكشارك:سمما...وثةالمعىوإعطائهالة،يدأسالاحتفالوهو،قحمعروفطقى

ماعدد:إلث،أنفهمالبادتجلىص.وتفتتثدأحرىمقاطعكانتكما.الصلليالرئيصيةالأد:اراتخاذفي

هيلا-:كفى؟واحدزمرزخدثلماسدنيةفالمعركةوالعئاء.الفرضىقوىمعالدانرفىالمعركةفيلآقهاالعادمن

.9آى-:العقامغامردومددا".صداويحمرفاآلمتهمأزرفيثلردطقشا،يخهاالشريشاركمتحددز،معركة
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الطرقأحدتمثلالأديانوكانت،الانسانيةالتجربةمنجزءادوماكان،تقولكما

الناسخدكعالماذا"ول!-ت،بالمفارقوألاتصالالضظح"11مرحلةإلىللوصولالتقليدية

والشعرسيضىكالمراخرمكانفيعنهاسيبحثونوالمساجد،والكناشالمعابدفيالآن

فيوالسعاددـ-تبالفرحنشعرتجعلناأنالأسطورةفوظيفةا)1(....إغاوالمخدرات

وتفقدتموتفإفاالدور،هذأأداءعنالاسطررةتوقفتإذ!أماوالفناء،الموتمواجهة

حولتدررولكنهاللأسطوردأخرىوظائفعنأرمستروفجتحدثتومدفعاليتها)2(.

أهمها.بذكرامحفىلذأمختلغمة،وأساليببعباراتكررقا،المعأفيحذه

ال!تة:ذكرقاالتىالأسطورةوولئفأهم

المقدسالعالميزبينفاصليوجدلاحيث،الآلهةلقداسةالبشرمعايشة.

والدنيوى.

المتجدد.الحدثمعايشة.

الشطح.لحألةوالوصولالمفارقمعالتواصل.

خلالصتول!ا،ابأسطورة1،الأسطورةعنتتحدثالكاتبةأنهناوالواضح

بها.والمقتنعيزصانعيهاحياةفيولفعلهاالأساطر،لظهورعلمىوتفسرعقلىمنهج

ثعقيب:

الشطج؟طلةالوصولالدينمنالمقصدهل

نأإلىخلص،الأسطورةوظائفعنومتثعباطويلاحديثاأرمسترونجتحدثت

الهايةفيالانسانيصلأنهوتمثيلها،رإعادة،الأسطورةأحداثمعالةمنالقصد

منيتحققبالمفارقالاتصالهذاإنمالتهوممابالمفارق.والاتصالالث!طحمرحلةإلى

التاقليديةالطرقإحدىكانتإنهأقالتوالئ،الأديانخلالمنأو،الأسطورةخلال

فيوالدينالأسطورذبينتساوممطأنتريدأنهاالواضحومن.المرحلةهذهإلىللوصول

امتدادهئالأديالتأنهوكلامهامنيشنتجفالذىالبشر.حياةفيمنهاكلوظ!يفة

1):!لم Armstrong: A Short History Of Myth, .p;8 Armstrong,,.K Jerusalem One City ThreeFait)

11..1st..de New York: Ballantine Books,,7991 p

يعدأرمر:نجحتقولهسما35.ص:ئلاثعتاثدواحدؤمدينةالقدى(رمترونج:كاركن:العربيةالنحة

حمبا.د!ايحىلاالكاتةإلهثرفما.الجدييندعضلسلوك!حيةوقراعةتعصيا،

8.(2.A Short History Of Myth,)p
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إبراهيمسيدناعنحديئهاعلىالتعقيبفيبالتفصيلسنوضحهماوموللأساطير،

الناسيتركأنالمتوقعفمن،الدينمنالرئيسىالهدفهوالث!طحكانوإذاأ!سني.

فيالعبادةدررلأن-تقول-كمااسثصعرواالموسيقىفيعنهاوييحثونوالكناشالمعابد

الحديث.العصرفيالدورهذاأدأءفيفشلت،الغرب

ابثر:صياةفيالأسطورةأهية:العالثالمطلب

النفس:وعلمالأسطورة10

فيالأسطررةعنغربتناإنأرمسترونجتاتولالأسطورةعندفاعهامعرضفي

تساعدلمفهىعنها،لهمغناءلاالناسكانفقديما،مسبوقغيرأمرالحديثالعصر

لنعرفهاكناماالبشرممط،العقلمنمناطقعنكشفتبل،حياتهمفهمعلىفقطالناس

وهمالآلهةقصصإن.التاريخفيالنفسعلمأشكالمنشكلأولتعدفهيدونها،

نأأرادحينفرويدأنبدليل،لنفسالغامضالفعلأضاءقد،الوحوشيحأربون

منرؤيةلتفسرالكلاسيكيةللأسطورةتلقاثيااتجه،الروحأسرارعنيبحث

هذايعدولا11ذلك:علىتعقيباوتقولجديدا)1(.تفسرالهأوأعطىبلاخترعوهأ،

كلماتت!غيرأنبدلابلتغير،لاوأحدةصورةلهاتوجدلافالآسطورةكريبا،أمرا

الحقيقة.علىلنحصلمختلفةبصورةقصتنانخبرلأن"نحتاجفنحنالآحرال،تغرت

لاقديمااخترعوحاالىالألعاطيرمنفكثيرتتغير،لاالشريةالطبيعةأنسنرىولبهنا

ا)2(.االآنحئالرثيسةبررغباتنامخاوفناتخاطبزالت

الحقيقة.مصدرهىالأسطورهتكونأن،غريبأمربالفعلهوبل"

ايإلهي:والمعراجالمفقودالفردوس20

مرعلىالبنت!رحياةفيالأسطورةأهيةمدىلتبينأمثلةأرمسترونجتعطي

المفقود"،الفردوس11أسطورةكانتالبشريةعرفتهاالئالأساطيرأشهرفمنالعصور.

011(1.Ibid..)p
.d،. .01;1 Armstrong, Karen. Jerusalem One City Three Faiths, .p xvii2(أول(

.41ص:ثلاثعقائدواحددمدينةالقدرأرصتررنج:كار*ت:العربيةالسحة

182

http://kotob.has.it



كماإله)!".الوصولويحاولعنه،بيحثحياتهألانسانعايقالذيالفردوسوهو

الئالطوفمان،قصةمئلالأساطير،منكثيرعلىيحتويانوالانجيلالتوراةأنترى

الالىموت)أي)أ!سئي(المس!يحوقيامةرموتالمعررفة)2(بمالأساطيرجميعفيتوجد

المعتاقداتفيخاصةأهميةلها،أخرىأسطورةعنأرمستررنجتتحدثكما()3(.وبعثه

السماء،إلىوألارتقاء"،الجبل"أسطورةأسمعليهاأطلقتو"السماوية"،البشرية

وأالفخ!اء،إلىارتفعواأنهم،تقولكماالحكماء،ادعىفقد.الإلهيالمعراج.ممعئ

الوحايمارسونمنإنأيضاويقال،المقدسالمجالإلىوصلواحئ،الخارجيالكون

الناسإنالصوفيةالأسطورةفىويقالالسماء،فييرتفعونوالصوفيةالهواء،فييطيرون

الأنبياءنجدولذلك،البشرىالوعىمنأعلىحالةإلىليرتقواالسماء،إلهإلىيتطلعون

للوجود)"(.أعلىصورةإلىليصلواالعالةالجباليتسلقون

نأفيم!شوالأرضالسماءبينتقعالجبالإنأرمسترونجتقول؟الجباللمولكن

قدالأساطيرهذهأنوتضيفال.موسىفعلمامثلبألهتهمالرجالعندهايلتقى

منيلع!محمدورحلةالسماء،إلى)ا!(المسيحرحلةمثل،الأديانكلفيظهرت

نقرأهأأنيجبلاأنناترىولكنها(.)المقدسالعرشإلىثمالمقدسبيتإلىمكة

المسيحأنأو،القدسإلىمكةمنطأر)!ه(محمذاأننتخيلأنيمكنفلاحرفيا،

العلوصتجديدةمستوياتاخترقواقدأنهمبدفلا،السماء،إلىصعدقدأا!(

اصم+الفردوسعليها(طلقشعركةملحمةعر،الابعالقرنفي،ميلونحرنالإنجل!زىالثاعركتب)1(

Paradiseالمفقود"، Lost.بالأكللصاالطانوإكراء،الجنةمنوحراءآدمخررخقصةحرلالملحمةوتدور

معامففيالدعدل!بيزأنهذدـالملحمةكابةمنغرفإنملحصتهمقدمةفيمنونتال.المحرمةالثجرةمن

الأدبلفشخصمة(رمترونجولأنالحرؤ.الإنانوإراددبالغيباللةعلملينالصراعيبينوأنللإنان،

علىأسمر:د،ملا19فيهيالجنةمنالحروجقصهلأنلتوحيالمثهورالمنرالىم!ذااصتعارتفقد،الإنجليزى

ملحصته.ليمدا!رحلمميلتونأنمنالرعم

,42.Myth,pلمهtrong, Karen. A Short History!2(ك(

)3(،كاأول.2500

4A).ازر Short History Of Myth,;23-22.p Jerusalem One City Three Faiths, .p)x
.41ص:ثلاثعقاثد:احدومدينةالقص:أرمرونجحكار!تية:العرالنسخة

ايعقب.فيصنرردكصا،القضيةaهذفيالقولإطيادمكلصيافصل51(
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رأدها.فىالروحى)1(،

تعمب:

المفقود:الفردوسأسطورة.ا

فراسأنإلا،العنوأنهذاقديمةرةأسص!إلحىأقفلمالأساطر،فيخضىخلال!ن

والبابلية.السومريةالأساطهشفيأصلالهاجدأنحأولالسوأح

منإنهاأرمسترونجعنهاقالتالئالمساثلإحدىهىالمفقودالفردوسقصة،

فيأفترضتوقدالجر.وشقالسماءإلىالصعودمثلمثلها،المعروفةالبثريهالأساطير

عندالمفاقود"الفردوس11هىامكة"1أن"،ثلاثعقائدواحدةمدينهالقدس11كتاجمما

خلقحيثعدنحنةموقعحعوالعربأذكعانفيالمكىالحرموكان11:فتقول،المسلمين

الفردوسمكةثلتونذا،كلهمالملاثكةمنوبجل،الحيواناتأحمأءوعلمآدم

تلكفيالتقليديةالثععائرتأديةطريقعنمؤقتةبصفةإليهالعودةيم!-توالذىالمفقود،

،الطرفانبعدببنائهانوحقامثمبناءحعا،أعاداضيث"1أدمابنأنميإ!كما.البقعة

ثمومن.مريشمبيلةحدكلاببنقصىبناءحعاأعادوأخيراوإحماعيل.إبراهيمرتلاه

بالعالماترحىوالعالمبالإلهى،وألانسانيبالحاضر،الماضىالكعبةوصلتفقد

الباطى)2(".

آ!اتسوىالاصلام،عقائدعنالضهـيبةالفكرةلهذهمرجعاأرم!ترونجتذكرلم

ومنالبقعرة.سورةمنلهالملائكةوسحودآدمخلقعنتتحدثالكريمالقرأنمن

الأسطررى،المفهومبهذاالمفقود"الفردوس11فكرهأصلايعرفوالمالمسلمينأنالبديهى

تصورهاأرمسترونجقدتلذا،الأديانكلعلىالقضايااتعميم"1بابمنول!سنه

وظاثففيطرحتهاالىرؤيتهاجلايعكسوالذكطمصدرا-لهتجدلم-لذىالخاء!

يتجددالذيالحدثومعايشة،الآلهةقداسةومعايشةالمقدستجلىعنالأسطورة

ويتكرر)3(.

376.عى:ثلاثعقائدواحلومدكنةاتحدسا:أرمر:نجحكار!ن(2)

الفصل.حذاردشصو9ا1وطمة:انفر)3(
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المفقود:والفردوسال!عواحفراس*

العئل-امغاهـس1كتابهفيال!عواحفرأسقامالافكرة؟نفسفيلأرمشرونجمتأبعةوفي

فاذ،ا!رإوا،الخلقكبدءالتوراةفيوردالذكطالقصصمنالعديدرد.ممحاولة"الأولى

الشدقحمةوصت،وبابليةسومريةأساطيرإلى(،الجنةمن)الخروجالمفقودوالفردوس

أيضاجذورحاإنوقال"،المخلصأوالميتألالهاسفر1أسمعليهاأطلقا!،المسح

الجةأساصير"كانتالسئواح:يقولالمفقود؟الافردوسعنوتحديداالأساطير.هذهفي

تمفعلى1الفع!!،حيزإلىتخرجلمالتغييرفيرغبةعنسلبياتعبيرأ،الشعوبكللدى

إلىاجنةسالخروجأحداثيردأنالئوأححاولا)1(.ينتظراحلفافصارإحباطه

إلىطهححبرقبلللإنسانالذهىالعصرتصفألى،السومريةالذهى"العصر11أسطورقي

الذى.ممفهومهاالجنةأما01عنها:قالألىالحعومرية،دلمون"11رةوأسص!إ،العبوديةدنيا

الجةستال!ئواويقولا)2(.ادلمونأسطورةعنهافتحدثناالتوراةفيبعدفيماتجلى

الئريةالأسصاالعاصرمعظمللطهورتعود،التوراتيةالجنةروايةافي1:التوراتية

هذهإنيقولأنيريدفهوا،والكنعانيةوالبابليةالسومر!ةرةالأس!إفيوجدناها

فيأرمسترونجقالتهمارهوالتورأة)3(،وبعدقبلالشعوبأساطصفيوردتالقصة

.الأديانتاريخعنحديثهاسيأق

الأحداثتشابهأن،الكاتبينمنأىيفترضلملم،نفسهيطرحالذ!طوالسوالء

حذاي!صنلالمشعى؟تراثأنهاعلىلممايظرأنيمكنوالىاصير،الأساهذهكلفي

البشرتا:لهحماويارحيايكونأنأكماوالمصدر،الأصلوحدةإلىراجعاالتشابه

المئرض"،11بالدليلحئثمأولا،طرحقدالفرضأنفيتتلخصوالاجابة؟بالتحريف

التافسيروإنما،للحقالوصولليسمنهاالهدف،المطلوبعلىمصادرةفهىليؤيده.

إلحادى.مادىلغرضللأسطورذاللاد-ممط

*:المقدس*اجبلأسطورة.2

إنها:قالقبل،منإيليادميرسياعنهاتحدثفقد"،المقدس*الجلأسطورةأما"

237.ص:الحقلمغامرؤ:الواحلراش(1)

.382صد:الابق2()

2صالابق:)3( 5 t.
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أفرياقيا،فيpygmiesالأقزامقبائلمثلالبدائيةالقبائلأساطيرفيأساساتوجدكانت

اجوذيهافيممانلةأساطرلهاتوجدلذا.القديمةالضرديةللمجتمعاتمنهاانتقلتثم

المندسالكوفيالجبلعنقاف(،جبا!)أسطوردأيضاالافارسيةوفيوألمجدوشة،

csacred cosmic mountainمعتاقدأتهم،حسب،الجبلومحذأ.لمالعامركزفييقعالذي

منالشامانأوالكاهنيضلحيث،الأرضوجهعلىبقعةأعلىفييوجدانيجب

قداستهيكتسبابلياديقولكماوالجبلالسماء.منقريباي!صنلأنهبالهه؟قمتهأعلى

يتجلىكماالمقدسفيهويتجلىوالسموللارتفاعرمزايعدف!صانالسماء،منقربهكل

يوضحوحذاالأساطير.كلفيرئيسيام!صناتعد"المقدسالجبل11فاسطورةالسضاء،في

.الأديانأساطيرمنإنهاعلى،بإلهها!لاموسىلقاءمقصةالىأرمسترونجإإشارةأصل

نإيقوللذا،الأديانكلفيالأسطورةلهذهأصلايجدأنبالفعلإيليادحاولاوقد

منالعديدترتبطولذا،المختلفةالأديانأتباععندخاصةم!طنةله"المقدس"الجبل

مركزفيأيضاتقعأنيجبوألىبألجبال،المقدسةوالمدنوالمعابدالمقدسهالأمأكن

منكلاأنيعتقد،فلسطينفيإنهفقال،المقدسةالأماكنلهذهأمثلةعدةذكر.العالم

(،قيامتهبعدتلاميذهبعضأماما!لاالمسيحعليهتجلى)الذيTaboعطبور)1(جبل

فيالبقاعأعلىمنوهوالسامريةالطائغةتقدسه)الذيGerizimجورزيموجبل

الأرض،فلسطينتكونأنذلكويستتبع،العالممركزفيإيقع(،الغربيةالضفة

كما،فانالص!إيغمرهالمأنهاكماالأرف!،وجهعلىارتفاعاالباتعأكرمن،المقدسة

اليهود)2(.أحباربعضيقول

معتقدهم،ح!سب،الأرضوجهعلىباتعةأعلىإنإيليادفيقول،المسلمينعندأما

الكعبةأنالقط!النجمويثبت11:الكسائىقولذلكعلىودليله،المشرفةالكعبةهي

وقدالقطى()3(11.النجم)أممطالسماءمركزتحتتقعلأنهاالأرضعلىبقعةأعلىهى

عالجبلإلىكموصمدأخاويرحنا!يعقر!:بطرسيسرعأخذأيامشةبعدااومئ؟إنجيلفيجاء)1(

-71/1.12صئ:إيخلاكالور"يصاءثالهكارت:اصصكاوحههأضاءوقدامهمختهتغرتونفردين.

(2 Eliade,,.M Patterns in Comparative Religion,;001-99.p Eliade.,.M Myths, Dreamsand)
.60.Mysteries,p

(r)الأرضعركزلطتقعالمكرمةمكةإدالنحا!،زغلرلد.وف!مالمعاصر!ن،الملحينالعلصاءمنعددقال،

.الأرضوحهعلىلقعةأعلىيتكرذأنيشبعهداآنإلىبميدأ:قريبمنكروالمولكنهم
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للكسائى)1(."الأرضاسرة1لكتابولص!*5مم!ءولأفنسينكترجمةستذلكإيليادنقل

الئوالهندوسيةالبوذيةالأساطيرمنهاأساطيرعدةفىالاقط!اضجماذكروردوقد

Mountميروجبلأنتعتقد Meruحيثالأرضمركزفييقعالبراهما(يقطنه)الذى

والغشلنديةواليابأنيةالصينيةالأساطرفيومثلها،فوقهمنبضولهالقطىالجميشع

وغيرها)2(.

المسلمينمعتقدإنيقولأنيريدفهوالكسائى؟عنالنصهذاإيلياديوردوحين

ادحطالأخرىالأساطيرفيجاءمايشبهالقط!،بالنجموارتباطهاالمثرف!"الكعبة11في

ولكنالقط!.النجمأسفل،الأرضمركزفيتقع،المقدسةأماكنهاأنأيضاتعتقد

عقديةقضيةعلىبهالاستدلاليمكنلا-صحإن-الكسائيعقأوردهالذىالنص

الكعبةارتباطمنهيستنبطولاالأساطير،علىتقوم.ممعتقداتابصهاور،المسلمينعند

البدائيةالدياناتأساطرفيوردتكماالوثنية"،11المقدسالجبلبأسطورةالمشرفة

يقولكماالمشرفةالكعبةيقطنالإلهأنيعتقدونلافالمسلمونويخرها.والبوذية

أفاكما،البدائيةالقبائلمعتقداتحسببالالهالكهانفوقهامنيلتقىولا،الهندوس

النصهذاإلايجدلمأنهويبدوإيلياد؟افترضكماالعالممركزفييقعبجبلترتبطلا

التعميمهذاولكن،الأخرىالدياناتأصحابمعالمعتقدهذاتحتالمسلمينليدرج

نأيمكنالئابخصائصمنعدداتحددأنتحأولاليالحديثةالنظرياتمنجزءهؤ

)3(.الأديانكلعلىتنطبق

ذكرهلماموحزاأرمسترونجتورد"،ثلاثعقائدواحدةمدينةالقدس!11كتابهاوفي

أنهاويبدواليهود.عندصهيونيحبلالاعتقادهذاتربطثمالماقدس،الجبلعنإيلياد

ابالجبل1يمىماالاسلامفي!وحدلاانهبالذكروحديرالانجليزكة.أوالعربيهالنختينسأىعلىأفرلم)1(

حبريلفيههطالذىحراءجليقدسرنلافالملمون.مقدسالحبلأنالإصلاميةالممادرفييردلموالمقدس!ا،

بالجلصبحانهيقللمو112،الآية:اطهطزى!الئقئسبالواد)إئك:تعالىاللةويقول!.الىعلى!

الملمونوررمز.لالمطلقمكذا1،12الآيةمنثد-:الا!المقدسةالأرضاذحلراقرم)يا:تعالىوقالالمقدى.

كتا!فيروادـالبخارىوطهررا"،مسجداالأرضلمطاحعلت1ص!الىقالوقد"،والمغرباثمرقالله1لأن

635رقم:حديث:البارىتحوطهررا".محداالأرضلم!ححلت!الىقرلابا!ا:الملا-ا11 / 1 ، trA.

)2(أول.4

(r)11.المعاصرالغربىالفكرفيالديناحصانصعاالأولالفملانفر
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نأبدلاوالذكطالمقدس"،11مركزلحمطائفةلكليكونأنالمنطقىغيرمنأنهأدر!

ذإ،القضيةلهذهالخأصتبريرهاتقدمأنفحاولت،العالمفيبقعةأعلىأيضايكون

ماوبينبيهايفصلواحئ،مقدسةأصبحتمابقعةبأنالناسيشعرأنوما11:تقول

يكنلمالأمرولكن،الأرضمركزيجعلهافيهاالالهىفالتجلى.دنيويةبقاعمنحولها

مدينهتعتبرأنفيغرابةالاقدس"11سكانيرىيكنفلم،حرفيةأوهندسيةصورةيتخذ

الدينرحالأوالمزأميركتابيجدلموكذلكمقدسا.ااامركزا1أيضاالقريةالخيل

إدراكهممعالعالمفيهكانأعلىموصهيونجبلبانالقولفيحرجأممطاليهودممط

منالحقيقةفيأعلىتيروبيون،وادكمامنالآخرالجانبفييقعالذممط،الغربىالتلبأن

كانواولكنهمللمدينةالطبيعيةالجغرافيايصافونيكونوالمإفمإذ،صهيونجبل

ا)1(.االروحيةخريطعهمفيالجبلموقجعنيتحدئون

إيلياد:ومرريياأرمسترونج!رينبينالأسطورة8

الأسطررة.عنكتاباتهافيلأرمستررنجالرثشالمرجعإيليأدميرسيامولفاتتعد

أماالبدالية،القبائلأساطرعنأصاسيةبصورةكتبهفييتحدثإيليادولكن

العصورمنذالتنريةمعتقداتكلعلىآراءهتعممأنتحاولف!نهاأرمسترونج

عرضهايجعلمماإيياد،منتقتبسمهاالىالمعلوماتمنالكثرتبترأنهاكماالباليوليثية.

لأنهاحقيقيةافالأسطورةاقولها:ذلكمثال.المعلوماتوتداخلبالغموضمشوبا

عليناالذىالسلوكعنتخبرنااهي1وقولها:.حقيقيةكانتلمتوضحلمولكنها"،فعالة

تفتقدلىالعباراتمنوغيرها؟نتبعهأنعلياولمأيضا،تبررولم"الحياةفينتبعهأن

إيلياد،عندالأفكارنفع!مراءةبعدحليايتضحقالتهماكلرلكن.والوضوحالترابط

نأخاصةالقضايا،هذهفيإيليادقالهلماموجزاتوردأنعلىالباحثةحرصتفقدلذا

الش!رية،عندالالهعبادةتاريخمنالتاليةالمراحلأرمسترونجعليهاستبئالأفكارهذه

إيلياد.إلىالرجوعدونفقط،كتاباقعاخلالمنمرادهافهميتعذرولكن

"،بالفعلحدثتقد!نتلواكط1الأحداثتحكىالأسطورةإنإيلياديقول

31-32.ص:نلاثعقائدذواحدمدبنةالقص(رمترونجح:كاركن1()
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الأساطيرفهذهالأحدأث)1(.منغيرهاعنأوالعالمخلقعنتحكياكانتسواء

حعذأبدأيةكانتوكيف،الحياةهذهبدأتكيف،معتقدهمحسب،تخبرهمكانت

يجبالذ!السلوكعنتخبرهالأساطيرهذهأنيعتقدالبدائىالإنصانوكانالوجود.

تعرضهاادحيالنماذجهذهخلالمن،الأولىالحقيقةيعايشأنأرادإذايسلكهأنعليه

الآلهةيشاركانهيظنأيضاوكان.الأرضعلىالحياةهذهبدايةكيفيةعنالأسطورة

عنإيليادقالهمافحسبأعمالها)2(.تقليدخلالمنوذلكوقدسيهاحضورهافي

فكانوانظرعم.فيمقدسةلأنها،حقيقيةأنهايعتقدونكانوأهمالبداثيين؟معتقدات

منيعايشونهاوالى،العالمخلقواكبتالئالأولىالأحداثإلىتعيدهمأنهايظنون

وتقليدالآلهةأوأمراتباعفيويتجسد،الأسطورةعليهمتمليهالذىالسلوكاتباعخلال

صورةفيوضعتهاأنهاإلاأرمسترونجعرضتهاالىالأفكارخلفيةتتضحوهذاأفعالها.

فجاءبدرأستها،ابليادقامالى،البدائيةالقبائلعلىقالتهماتقصرولم،مطلقةأحكام

والامناع.الوضوحإلىمفتقداطرحها

لنفسطرحهعندإيلياد،قالهوماأرمسترونجقالتهمابين،سريعةمقارنةولط

تاريخإلىيعودالسوال،هذاعنإجابتهفيإيليادأننجد3الأسطورةهىما،التساؤل

عضرالتاسعالقرنفيإنهفيقول.الحديثالعصرفيMythologyالأساطيرعلمإحياء

كماالعالموتاريخآدم،خلقمثل،الحقيقةيضادشىء"أىتعئالأسطورةكانت

التنرير.عصرفيالسائدةالنصطةالأفكارهىهذهكانتفقدالزولو..011،قبائلتحكيه

الحياةأصاستمثللأفاقال،كما،الأسطورةبقيمةنضعرأننستطغالآنولكن

إلىينظرونكانواالمحتمعاتهذهففىالبداثية.للمحتمعاتوالثقافيةالاحتماعية

هذاولأن11مقدسا)3(.تاريخاتحكيلأنها"،المطلقةالحممة11عنتعبرأنهاعلىالأسطورة

نحنبدأنافقد،للحقيقةالوحيدالمصدرهىالأسطورةأنيرىكانالبدائيالرجل

أسلوبهوبل،مستحيلةأحداثاتحكىلافالأسطوره)4(،أخرىنظرةللأسطورةننظر

.15.(1 Eliade. Mircea, Myths, Dreams and Mysteries,)p

.d2(أول(

23.(3.Ibid.,)p
إتا"أركون!امحمدالمفكرتال60،02تطرفيعقدرالذى،الإسلامفيالمحاصرالفلسفيالفكرعنموممرفي)4(

فكرىمرر:ثصتبرهىبل،خرافةأفاعلىإليهاكنظرالفرب!دفلم"للأصطورة"،نظرتانغ!انمجب

كتلفة.ورؤكةحديدزنقرأدـبمورؤأنعليناويجبlogosالمطق!ايلللض!ة

9A(

http://kotob.has.it



الفكرتاريخفيالأسطورةندمجأنحأولناولذاأسلوبنا،عنيختلفالتفكيرفي

التفكيرولأن".الجماعىالتفكيرأشكالمنشكلأهميعدلأنهنظرا،الشرى

السلوكأننجدأنالسهلمنكان،بثرىمجتمعأيمنمجتفلمالجماعى

علىبأسرهمجتمعاتفاقمثل،المتحضرةالمجتمعاتفيموجودأيزاللاالأسطوري

المجتمعاتفيالرموزتشبهوالىالقوميةالرايةعلىرالتواضعبعينها،رموزاستخدام

)1(.القديمة

أرمسترونج،عنهاتحدثتالىالنقاطنفسعنإيليادمالهلماموجزحرسبقوما

مكنتىوقدالبداثية،القباثللأديأنمحددةتحليليةرؤيةيعك!الأوليقولهماولكن

الىالمتنأثرةالأفكاربينبألربطالقياممن،الأسطورةلمفهوموالمنهجيةالواضحهرؤيته

عدةفيالتوفيقجأنبهاقدأرمسترونجأنالنقادمنعددويرى.أرمسترونجعرضتها

التعميم،علىيقومالذىمنهجهابينوقارنوا،الأسطورةلتاريخعرضهاعندجرانب

علىتحليلهقصرحيث،المطلقةالأحكامعنوالبعدبالحذريتسمالذيإيليادومنهج

الحدود.أضيقفي!كونذلكف!نالتعميمإلىلجأإذاوحئيسمها،معينةقباثل

:الأسطورةكريخأرمسترونجعرضفيالمادبعضرأي3.

تتألفالأساطر"11عنسلسلةضمنالأساطر،تاريخعنأرمسترونجكتابصدر

.3802عامنشرهامنالانتهاءإلىالبريطانيةCanongateدارتطمح،كتابمائةمن

السسديدللتعيمللجوثهالأرمسمرونج،النقدمنالكئر،الكتابمنعددوجهوقد

أوليةصورةكانتفقد...الاسطورةعنغناءلهميكنلمالقدمالعالمافي1قولهامثل

رأىالئالنيندرثال،قبورعنأفترضتهمابسببأيضاالنقدلهأوجها)2(.االنفسلعلم

شعاثرعلىواعتمادهاالنيندرثألأسطورةعنحقاثقأممطلمعرفةلناسبيللاأنهالناقد

فيبدأتلأنهاأيضاالنقدلهاوجهكما)3(.زعمتحسبماوالقبوربالدفنتتعلقبعيها

منالرغمعلىالباليوليثى،العصرفيسنة0000002حواليمنذللأسطورهالتأريخ

)1(أول..24250.4.

5002.(2 Elizabeth Hand, The Washington Post, 25December)

*complete-review.com/ reviews/religion/ myths. ht://!س.p3)ول )h
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قالكما،التاريخيالعرضبهذافهيالعصر،هذالأساطرواحددليليوجدلاأنه

لهاوج!الحاضر)1(.كالتفسر،البعيدةالحقبةهذهعنالخاصةأسطورتهاتؤلفالناقد،

اصيرأساتسميهلمابعينهاقراءةعلىإصرارهابسببشديدانقداأيضاالكتاباحد

ححناكأنهبدفلا،قراءةهذهكانتإذاالكاتبفيقولوالأسلام؟واليهوديةالمسيحية

أخر.لتفسيرمجالاتمركولاقراءتهاعنجأزمبأسلوبتتحدثولكنها،أخرىقراءات

بأح!!امالنهايةفيفتخرجمنطقى،دليلدونالمطلقةالأحكامعلىالاعتماديعيبهافهي

)2(.مقنعةغير

الالهة:تعددالىالأمالالهةعبادةمنابثريةانتقالثانيا:

البشر:معمداتليالأساطرمرحلة:الأولالمطلب

السومرية:الحلقأسطورة

إلى"الأمالالهة11عبادةمرحلةمنذلكبعدانتقلواالبشرإنأرمسترونجتقول

حضارةعلىأساسيبشكلركزتقدكانتوإن،الآلهةوتعددالأساطير"11مرحلة

"عبادةمنالبشر،عبادةلتطوركنموذجأساطرهمتأخذالذينا)3(؟السومريننا11

أعضمامنواحدةالمن!ةهذهفيالسومريونأقامالواحد".الاله11عبادهإلى"،الآلهة

ومحبوأعى،أور)4(مثلالمشهورةمدنهمفيهاوبنواالمتحضر،العالمحضارات

بالزمورأتتعرفالىالمعابد،أبراجبنواكما،المسماريةالألواحعلىأساطيرهم

Ziggurat(الزاجورات)أو.

5002.31 October.+1)؟يملأ Simon Goldhill. Newstates)

complete- review. comtreviews/ reli ! on/myths.htmيحلا*.(2://http)

الومريةالمصالكتالعتوقد.م.قشة0004فذاليرم()العراقالفرات-دحلةوادىالومركونسكن)3(

أكلىتالئالابلية،الأبراطور!ةأسسراالذ!ىالعمرريردثم،نالساميرنالأكاد-غزاهاالئالمظقةهن!على

.138/1+:العامالحضاراتاتاريخ1مرصعةالمهرر.اثمرعحمورابىالملك..مق81أو71القرنليثألها

(t)إبراميمللخللالأعليالمرطنإكاقيلالئ!.

والآشرريةوالبالليةالسومر!ةالمدنكللييبئكانالذىالمعبدبرجعلىئطلقالزتررات"11اصطلاح)5(

والصوصرالفتفيهذدـالصررؤعلىممئلةوهىلمدكتهمالمميزةوالدينيةالمعماريةالملامح-توهرالرئيية،

وكانضخصة،ححاردستبنية"صلالم"منتتكرنإلهافتقولالزقورات،لهذدتعريفهاأرمزونجحوتقدمالمكودة.

انظر:..المقديط*الجليحملهالذىالمضوننفىتحملبذلكوهى،آلهتهملقاءمنيتصكواتلقرنهاالناس

trong: A History of .",oG ,6 .p ;704 Eliade, Patterns in Comparative Religion, ;101.p Aكا6حمه

61.Myth,pه/Short History
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*:إليش"الإنوماالسومريةالخلقأسطورة.

نإ،الآلهةعنالأساطيرفيهاسادتالئالبابليةالحضارةعنأرمسترونجتقول

شعربمنالعديدمثلذلكفيمثلهم،للآلهةالحضاريةإنجازاتهمعزواقدالبابليين

الىحىالآلهةلأن؟الجنةمنصورةنفسهاهىبابلأنيفترضونوكانواالقد!م،العالم

عمل،الأسطورةتقولكما،العالممردوخخلقأن"فبعد،المدنيبنونكيفعلمتهم

فيهامعبدكلكأنا)1(.االأرضمركزفيبابلمدينةلبناءجنبإلىجنباوالبشرالآلهة

سنوياالاحتفالعلىيحرصرنركانوا(،الالهيعنش)حيثالسماءفيقصرمننسخة

Newالجديد)2(بالعامالاحتفالمهرجانفيالالهى،بالعالمالصلةبهذه Year Festival.

لعامتنصيبهويعيدونالملكفيفيقيلون)أبريل(نيسانفييقامالاحتفالهذاكان

طريقعنللالهةوالخالدالمقدسالعالمإلىالبابليينيعيدالاحتفالهذاوكأنجديد،

العامإلغاءأجلمنوذلك)3(،قربانذبحأيضايتمكانحيثوالش!عائر،الطقوسهذه

(.tالجديد)العاموإحياءالمنصرم

لهاكانإنهاحيث،الكاتبةتقولكما،رمزيةطقوسالواقعفيهىال!وسوهذه

القوةفيأنفسهميغمسواأنمنابابل"1شعبمكنتفقد؟المقدسةبألأسرارصلة

الرابعاليوموفي.العظيمةحضارقعمعليهااعتمدتالئ4،!ا(المانا)أوالمقدسة

مدينةعلىالقديةتضفي+الأرضمركزز11عارد.42عى:ثلاثعقائدواحدةسدينةالقدرأرمرونج:1()

المقلس.الجلأسطورةعنالحدكثعندأشرناكصابابل

أمرككاتبانلكدالحالهوكماالبدانيةالقباثلعندالمقدمةالقفاكامن+الزمن+و*الكون*ينالصلة)2(

الاعقادهذاويوحد.لمالعاحرلحقدصة-دوركةرحلةألهاعلىالنةإلىالقباثلهذفىوتنظروالهد.الشمالة

الأنئالأصباطإلثوإكا)وقلالنةشهورإلىلرالمنفددعلىعشرالالىفالأركفةالهود،عندأيفا

الخروخ:)ضر.الكواكبكراتإلىالبعةالكواكبانقامإلىلرقرعاسبونلهالذيوالثمعدانعر(،

انظر:لالت(.*قيالرحرهونجزدانم*أماس)المقدى(الرحردنجزالمائددعلى.اوتجعل203/ه

,Eliade,Mircea,..ه.75-74 The Sacred and the Profan

.الحضاراتهدفىفيكانمأهاوأزالأدكانكلفيترحدالآلهةإلىالقرابينتقدمضحروأنإلإشارة)3(

67-6505،(4 Armstrong, A History of God, .p;7 A Short History OfMyth)

،1918عامالمجيالمركردركخونلدمهالمصطلحفهذاالمانا،يعرفونكانوابايلاهلأنثتلم)5(

أشرالا.ضرقالهاديالمحيظفيالميلانيزسنتبائلإلىنمبهوكان
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إليثر)1(الانوما11ليقرأواالأقداسقدسفيوالجوقهالقساوسةيصطفللاحتفال

Enuma Elishعلىالآلهةبانتصارتحتفلالئالملحمةوححيا؟االأعاليفي"عندماأكط

حاقاثتتحكىتكنلم11الملحمةهذهأنإلاالأزلة.(chaos)العضاءالفوضويةالقوى

الكبيرالغموضبيانمنهاالمقصودرمزيةمحاولةححىبل،الأرضعلىالحياةأصلعن

محذدـ..كانتالبدايةفيالخلقأحداثيرلمأحداأن...وبماالمقدسةوموتهالحياةقصةفي

ا)2(.اعنهاللتعبيرالوحيدالأسلوبحىالرمزيةالأسطورة

الأساطر!مننشأتالأديانفيعدم*من*الخلقفكرهأنادعاء.

تقول؟الشعوبحياةفيالالهتاريخفيالأسطورةهذهأهميةهىماولكن

الحالةعلىالضوءتلقىإليعى"إنوما13ملحمةعلىعابرةنظرةإناا:أرمسترونج

Creator)3(الخالقإلهنامولدإلىبعدفيماأدتالئالروحانية Godبعدةذلكبعد

مصاراستأخذالخلق"،11عنرالقرآنالوراةمنكلقصةأنمنالرغموعلى...قرون

الإلهتاريخستدخلبلفاثية،بصعورةتختفلمالغريبةالأساطيرحذهولكنمختلفا،

مغزىحعوماذلك،منوالأممالؤحيدإ"ثوبمرتديةذلك-بعد-الأرضعلى

اثانيةلف19شحفحرالم!إلىابابلن،كدالخلقصأصررؤأكضاتعرفوالئالأصطرر"مذوتاركخ!رد1()

:حعوت،المعاصرونعليهاأطلقكما"الحلق+لثدأوالأعالمي"لض*عدماإليىالانرماعارذتعئالميلاد.تبل

الغوضىمنلدءاالحابعورتهفيلمالعاانتظم!ك!فالثيدمذايحكي.الاكليينعدالث!صةالميثولوحيةالأناضد

مللآخر،ضفعاالراحدوكداالماع،الماءعنلاالمذبالماءمميزالأصرأولفي"إنهالأ!ورفىتغولالعصاء(.)أوولى19

علىلعضهموثارأيفا،زوحازوحا،الآلهةولدتالأولياتهذ،ومنخادما،لهحاوكانالعقا!أوالصوتظهر

وآشرررالبابلة،الأ!ورذفيمرثرخفهر،الإلههظتغ!وقدأحدعم،انتصرت،هوادذلاعراكوبعدبحض.

الانانأئ،الأرضةالكائاتخالق،لمالعافطمثمهوالإله!بحالانتصار،هذاوكعد.الاثرر!ةالرواية

لأحرىمطقةسالألهاسمتفكلممهإنتال.17ا/د":العامالحضارات+تاريخصصوعةانظر:."والحيوان

الماءإله"إيل"والابلي،ال!صاءإله*أنر*صيموالو!رىالماءاله+أن*"تالحمور،هندفيضانعاكاذ

عندول19اياووهى:+نمو"أنكصاالاللى،العذبالماءإلهإكا+11يفدر،العذبالماءهإلر!إنكى*الررى.

مغامردالثراح:فراسالفبقير".عندو"م"الابلن،عندالأولالميافى+تمات*ضخصةفىضحمماالرمر!نن

جمكث.محلتزاللا+تاريخية"مفاكاحرلاتعيم*11فهجنفىكعكسال!واحورأى.ه.ص:الأولىالعقل

67-65..p.;7A Short History Of Myth, p!2)ب Armstrong.A History ofGo)
الذىالحالقالإلهمفهرمإنتقولأذتريدنمفارمرووالملعين.والمهحيينالهودعندالترحيدإلهأى)3(

!ابابا-"سدكةد:ءس-تفقدإلجثى.الانرماأ!ور،ز3"مردوخإلى!وداثلاث،الصاو!ةالدكاناتكهتحدثت

مصرفىرأكلطا؟إلهاحيلاا11!احمهبه،الحاصالكبرالمعبدبباءقامبابلمتصفوفي،الأرضمركزفيالمقدت

.43ص:ثلاثعقاندواحددمدتالقد!:أرمرونجكارين:انظر.المدت
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فيجاءوماالتوراةفيجاءمابينأرمسترونجتقارن؟الأسطورةهذهفيالآلههخلهت

زوجينالمقدسالماءمنخلقتالآلهةإنفتقول،الآلهةخلقعنالأسطورةهذه

فيغريياكانالتصورهذالأنءex-nihiloأو)1(العدممنشيءيخلقفدم،زوجين

ولكنعدم.منالكونبخلقلتقولبعد،فيماالتوراةتأتيأنقبلوذلك،العالمهذا

،الأزلمنذوجدتالمقدسة"11المادةإنتقول(،البابليةالخلق)أسطورةهذدـالأسطورة

بطريقالأولىالآلهةمنهانثمأتالمادةوهذهالبشر،يوجدأوالآلهةتوجدأنمبلأي

2)التطور evolution).

*:الالهةو*خلقالمقدلمةالدة.

تقول3العالممنهاوخلق،الأزلمنذوجدتالىالمقدسةالمادةهذههويةهىوما

الرافدينأرضفيالقفراءالأرضتشبهكانتأنهاتصوروابابلأهلإن11:أرمسترونج

أنجزهماكلأثرتمحوأندأئمةبصورةتهددالفيضاناتكانتحيث(،النهرينبين)ما

متأججةملتهبةكتلةليستالملحمةهذهفيالمقصودة...)العضاء(فالفوضى،الإنسان

إلىشىءكليفتقرحيثلزجةموحلةكتلةهىبل)3((الكريمالقرانفيوردما)ثل

4)أبسو،ثلاثةألهةينبثقاللزجةالكتلةهذهمن...والهويةوالتعريفالحدود، Apsu)،

داولول،،!مموفهوالمالثألالهأماالبحر،إلهةوهىزوجتهTiamatتعامة(و)1وتيامات

لافهى،تحسينإلىحاجةفيبدائيةنماذجكانتالآلهةهذهولكن.الفوضىرحموحو

أخرىآلهةتبثق،الآلهةهذهمن(.ا)اواضحةهويةلهاتتبينلمو،لمالمعامحددةكيرتزال

ولخأموط؟4ولوللاحمو"فانبثق+هأ،،ررسح،الفيضأوألانبثاقتسمىيقةبصا

-tex(والعدممنيدأالحلقإنأحدهما!ولأالخلققضيةعنمذحبانالفربفييرحد)1( nihiloمعتقدوهو

الفكر-وهذو.العدمصتليىأىأولي!،مادذمنكانالحلقإنالآخرالمنعبو!ولالسماودة،الأدكانأتاخ

انظر:البابليمالخلقأ!ورةئلالقديمةالأصاطرالأصلفيكاحاءتحرؤ19

15.ne//:ptth wikipedia. orgtwiki/ Ex_nihi

7;ول،لل,.؟.67-65 A Short History fم2).؟"A History of od)
الآيةمنالأنجياء:1ففتقنافصا"رئفاكانتاوالأرضالئصاواتأنكفرواائذكنفىأولئماا:تعاللقولهإضارةفي)3(

.)03

.1/601:لمالعاوأساطودياناتمعجم:عبدالفتاحإمامد.الألهار:فيالعذبةالميافىإلههوالهاو!ة()أبز-أبر)4(

6-65.(5.A History of God, .p;8-7A Short History Of Myth,)p
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cLahamnإيا)1(يظهرالآلهةمنعددبعدثممعا،ممتزجةوالحبةالأرضتزألولا

وأنهارسماءالمقدسلمللعاوأصبح)2(،الأرضعنالسماءأضراوانفصلت)الأرض(،

البارعولددإيا"11ي!نحبحئالصراعويستمربعديبدألمالخلقولكن،وأرض

وقدالخاك!"،الاله11.ممردوخإليع!""إنوماتنتهي)4(.الشمسإله،Marduk)3(مردوخ

الشمسووصنع،النجومخلقثم،والأرضالسماءوخلقالماع(الماء)إلهةتعامةهزم

وبعدابهغو"،1السجينالإلهدماءمنالإنسانخلقثممساريهمالهماوحددالقمر

شدابتتويجهويحتفلونالآلهةيحميعمردوخالالهيجتمع،الخلقعميةمنألانمهاء

.()بابلهى،مدينةببناءوقاموا،للكون

الممديعة:المدينة.

أحلضعروقدامقدسة"،1مدينةكلكانتالقدمالعالمفيإنهأرمسترونجتقول

لخلقإعادةكانتلأنها،المقدسمعفيهايلتقونمدينةبابلفيرأواأفمالرافدينأرض

لمعاإلىالوصولفيبالزقوراتالجبال"11واستبدلت،الأرضعلىالمفقود"الفردوس11

الأرضىلمالعافيشىءأوشخصكلكانالقديمةإيرانفيحئإنهرتضيف)6(.الآلهة

ترىولكنهاcmenokالمقدسةللحقيقةالنموذجىلمالعافيشبيهأونظيرلهيوحد!eلمول

رألاستقلاليةالذاتيةلأنبهنقتنعأونقدرهأنالآنعلينايصعبالمفهومهذاأن

معحمعدالفتاح:إمامد..والأكادكةالرمريةالقدرممة،الرقدكاناتفيالحكمةوإلهالأرضإلههو4!،إيا1()

.rvrص:الأولالمحلد:لمالحاوأططردكانات

وايررا-ةالقرآنثيالأرضعنالحاءانفصالإلىإضارؤ)2(

تنينوحيتعامة،أوتياتالعثاءوحقمزمالذى)ابايلة(،القلمالرقأصاطصليوبطلإلههرمردوخ)3(

الأعلى،نصفها-تالساءفصنعكالمدفة،فانتفختنمفين،شقهاثمتيصاتمردوختل.الظلامأفعىأوالبحر

ترلواتخنوا.لاأحمعوا.رايةوارنعواوأحمعواالعوبلي"أضروااريا:صنررالأضل.نصفهامنوالأرض

مححم2(.0:5أرميا:)صفرأعامها."انحتتأوئافاخزكت.مردوخانض!بيل.خزى.بابلاخدت

2/382.:لمالعاوأصاطرديانات

68-65..trong,Karen. A Short History Of Myth, p!4(كلا6حم(

.d5(أول(

الآلهةبححيعمردشحالإلهيحغ،الخلقعحيةمنالانتهاءوبعد11:فيقول،أحرىتفاصلال!راحفراسو!يف

مبدهوالحابذروتهتناطحمبداو!هافيلهورفعوابالل،مدينةنجوا.للكونجدابت!رمجه:مجتفلرذ

.55ص:الأولىالعتلمفامر-انطر:الخسين+.مرودخأحماءأعنواالمهيبالاحتفالوليالإيزاحيلا.

61-06.(6.A Short Histo+ Of Myth,)p
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المعاصر)1(.عالمنافيعاليةإنسايةقيماتمتلأصبحت

تعقيب:

الغربي:الفكرفي8الخلق*اسطورةمفهوم.أ

ألاينوما11السومريةالخلقأسطورةتعرضهاالىالأحدأثسذأجةمنالرغمعلى

creationأو"الخلق"أسطورةفكرةانإلاإييش"، mythأوcosmogonyمختلفعند

منلكثيردراسةمحلوأصبحت،الغربفيالمولفاتمنالعديدلهاأفردقدالثعوب،

العالم؟شعوبمنأيمعتقدأتمنهيخللمبشرىتراثأتهاعلى،الأديانمؤرخى

قصةتحكىالىهو"الأسطورة"،الخلق"أسطوره.ممصطلحوالمق!صودحديثا.أوقديما

الكوين،سفرفيالخلققصةعلىينطبقفهوا،الدينيةالمجتمعاتأحدفيالعالمنشأد

ال!صيم،القرآنفيوردتكماالخلققصةعلىينطبقكما؟والمسيحييناليهودعندأى

أساطيرعلىالمصطلحهذأينطبقكما.الغربيةالرؤيةح!ب)2(،المسلمينعندأى

لهذهتبعا،الخلقفأسطورة.السومريةالخلوأسطورةمثلحولها؟دارتالئالث!عوب

أنهاعلىإليهاينظرولكن،دبأومعتقدأممطم!صناتمنأساسيامكوناتعد،الرؤية

حدة)3(.علىثقافةكلرؤيةبحسبتختلف،لمالعالنشأةرعزيةقصة

كائنإلىالخلقيرجعمافمنها؟محثيرةأنراعإلي"الخلق"أسطورةالعلماءق!سموقد

Supremeأحمى Deityالمعتقدحعذأيزالولاالسماء(.إلهمبحثفيذكرنأ)كما

وأمريكاوأسترالياالثمماليةاليابانوجزرأفريقيافيالقباثلمنعددعندمونجؤدا

داخليةبقوةألانبثاقطريقعنالخلقيكونالأساطير؟منآخرنوعوفي.الجنوبية

وجودمنالحالةهذهفيبدرلا،متتابعةمرأحلفيالخلقويحدث،الأرضفيكامنة

كمامحدده،بصورة)الحالي(الكوفيالنظامنحوتتحركوالىcchaosالعماءأوالفوضى

(firالزودماوقبائلNavajoالنافاجرلقباثلالخلهقاسطورةفيهو Zuniالهنودقبائلت

طربتستالخلهتيكونالأساطيرهذهمنالثالثالنوعفي(.الشماليهأمريكافيالحمر

6..Historyof God, pالم(1,Armstrong)

الكعانية،ويةوالرمرالالليةالحلقأساطروبير6ية،التررالخلؤقصةبيزمقاللةلعحا!الترالراسأيضاقام)2(

11.(!لىلملململعظ+صغامركنمالص:انظر.الكرمالقرأدزوردصاختهابدرحلمولكه

3)ابركطانيةالمعارفدانر http:// www. britannica.com/ eb/-noitaerc/2049019-elcitramyth)
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مصتهاالئالبابليةإيليشالاينوماأسطورةعلىينطبقماوهو"،العالموالدى11

مذدنافسوتوجد،التواليعلىوالسصاءالأرضإلىيرمزانوالأبفالأم.أرمسترونج

الأساطيرهذهمنأخرىأنواععدةويوجدالآفريقيما؟القباثلأصاطربعضفيالفكرة

cالكونيةالبيضةمنالخلقأسطورةومنها egg+دcosالتاهـحطتبائلبعضعندالمعروفة

الفرسعندأيضاالأساطيرهذهتوجدكما،والبوذيةوالهندوشةاليابانيةوالقباثل

القدماء)1(.والمصريننوالإغريق

أسأطيرمنأنهاعلى،الغربىالفكرفيإليهاينطرماغالبا"الخلق"أسطورةفقصة

سببأما.القديمةالعالمحضاراتومعتقداتتاريخفهمعلىتعينالىالصعوب

اللةنىلمجىءأساسافيعردرأممط،فيوحدها،الأسطورةهذهأرمسترونجاهتمام

فيالخلققصةتردأنتريدفهى.الرافدينبلادأى،المنطقةحذهمنيإبراهيم

التفاصيل.اختلافرغمالأساطر؟هذهإلى؟التوراة

عدم:منالحلق20

القرةهذهفيكريبةفكرةتعدكلأتعدم"منالخلق11فكرةأنأرمععرونجترى

الوثئلمللعابالشبةصحيحاكانأنهالباحثينبعضيرىماوهو،البشرىالتاريخمن

سادتالى،الشرقيةوالأساطيراليوناتية،الفلسفةفيالسائدالاعتقادكانكما،القدم

الحضارةمنأقدم)وهىاثيةالبدإالقبائلأنيرىإيليادأنإلا2(.الرافدينبلاد

11،عدمامن1لمالعاخلقتالآلهةأنتعتقدكانتالوثئ،العالمبخلاف(،السومرية

تمتلككانتالكونيةالبدائيةالقباثلآلهةفكل.الخلقفكرةفيالمحضالتركيز.ممجرد

)3(.والحكمةالعلمصفة

.britannica،لكلالبريطانيةالممارفدالرة /be/moc/2049031-elcitra creation- m://!1.سدح( " )p

فالفلفة.القحالرئئللعالملالنهحديدافكراثملكانماوهوعدمامنالعالمبنهلتايررادتقرل)2(

لمالعاباذتقولكانتالفلفةهن!ان!رىمنهناكيلعدم(منالحلقتعرفلمائمال،بلعلىال!ونايخة،

الالهلاالصانع*،11الإلهعنتخدثكانتفالأفلاطرنيةالآخر.أحدماكبنلمو،الأزلمنذساوحدارالهته

فذالموحودالحالملهذا"،الأول+المحركفغطمربل*،العالم*وحردفيجباككنلمأر!ر،إلهأنكماالحالق"،11

،3ط:الفتاحعبدإعامد.:وتحلقترجةالوصيظ:العصرفيالمجةالفلسفةروح:أتينحل!وز،انظر:.الأزل

i-13ا21ص،6991،مدبولميمكة3:القاهر 31 ، 1 2 4 i i.

3).فىء."133. Eliade, 07 Myths, Dreams andMysteri)
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اللة:مدينة3.

الب!ن!ر،معبالاشتراكبت،الخلق"11منفرغحينمردوخإنأرمرونجتقول

،الأرضعلىألاله"11مدينةفهى،الخاصمعبدهأيضاجمحايوجدادحطالماقدسةبابلمدينة

أتباععند"المقدسةالمدينة11ف!صةبأنللقولتمهدلمجذاوهىالاله".11معبدهووالمعبد

قديمة،وثنية"11حضاراتإلىتعود،المكرمةومكةالثمريفكالقدس،السماويةالأديان

المقدسه،المدينةافقضية1:صراحةذلكوقالتبل.السومريينعندبابلكانتمثلما

ستكونوجود،كلمصدر،المقدسةالقوةمنبقرلهموالنساءالرجاليث!عرحيث

الرؤيين؟بينالفارقولكنلالهنا)1(!الموحدةالثلاثةالدياناتفيالأهميةبالغة

معركهشهدوامن.ممعاونةبنغسه،مدينتهبئالذيهومردوخأن،والدينيةالأسطورية

فييوجدلا،الصورةبهذه"،المقدسةالمدينة11مفهومأنالواقعول!ش.تعامةمعالخرافية

11،المكرمةامكة1فيالمباركةالبقعةهذهاختارالذيهووتعالىسبحانهفاللةألاسلام.

المسلمينقبلةأصبحوالذى،الحرمالبيتقواعدفيهايرفعبأنا!لاإبراهيمنبيهوأمر

مناتقبلر!بتاوإسماعيلأئبئتبنائقوأعدإئراحعيميرفعأوإذ:تعالىقالصلالمحم،في

ببتىللذىللناير-وضعبيتاول)إن:سبحانهوقال")2(،العليمالحئميعأنتإنك

هذافيأرمسترونجطرخهوما،المسلمعقيدةهىفهذهلفعالمينأ)3(.وهذىباركا

المدينة11أواللة"امدينة1ممطلحاما.المنميةأوالتعبديةالناحيةمنمقبولغير،اجانب

هذاكانوالذى،المسيحى)4(أوغسطينالقديسإلىالأصلفيفيعودالحماوية"،

مولفاته.لأشهرعنوانااطحسصلحا

4،8

.9(1.A History of God,)p
.271:ذائفر(2)

69.ع!راد:آل)3(

مرلفاتهأضهرمز.الغربيةالميحيةفىالمرثرفىالشخمياتأههاأحديعدم(3-.43د)4أ!غطيزالقدير)،(

الماو!ة،المدينةأواللةامدينة1عليهأطلقمابينالصراعتضيةفيهعابموقلىءا،حز22ركتهالذممطالد"امديخة1

مدتأي!صدبكنلمو،الثريةاتحصعاتساثرإلهماترحعمديتارفهصا،سضيةا"9أهـالمد!ةالطاد"ا.مدية؟

صتإئهاي!ياللهفمد!نة،إرادته.ممحضالمد!تيرإحدىإلى-ر:يتهحسب-إلاركلننمىالصع.لاحنببة

ذأتصررعطيزأكاذاللة.اصر*تكلاخرفص.فيهاييقالثطاذمدية:يد!ة،19عالعادذبحت

ص3،ط:الوسيصاالحمرروربية19الفلسفةتارتم:5يرضى:انظالد.عدينةقبهيالمجةاممبة

68(
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:الأرضوجهعلى*التوحيد"ظهور:الثافيالمطلب

التوحيد:هرحلةبداية

السردحسبالع!كلاإبراهيمالخليلوهو،الأرضوحهعلىموحدأولظهركيف

المن!ة،عضتالىالأساطيرألهةمنالهاثلالزخمهذاوسطلأرمسترونج)1(،التاريخي

غزواالساميينالأكادينإنأرمسترونجتقول؟الشاموأرض،الرافدينأرضبينفيما

علىبالقضاء3Amoritءالعصوريون)3(قام.م.ق0002حواليوفيأفدين)2(،أرض

استاقرسنةه..حوالمطوبعدلهم.عاصمةبابلواتخذوا،الأكاديةالسومريةالحضارة

أثرتوقدق..م.8القرنفيبابلبغزوتامواحئالشمالفياشورفيالأشوريون

لبىالميعاد"رض111أصبحتالئكنعانودياناتأساطيرعلىالبابليةالتقاليدهذه

إصراثيل)4(.

ما،أرمسترونجتقولواحد؟"أسطورى"إلهعبادةإلىالبضرتحولكيفولكن

أئرت،.حيثوالسوريةالفييقيةالأساطررإلىانتقلت،الآلهةصراعقصةإن،ملخصه

Baal-بعل-حددعنمضاهةمصةحكواالذينالكنعاذشعلىوتعامةمردوخأسطورة

تعرفالذئايطررى*،11اتريخيالردحبولكن!ة،أدمالذنىهرالأرضعلىموحدأول)1(

تزعمكصاوأضرا،.الآلهةتحددثمالأثى"،+الاله!ئمالساء،إلهعبادةبعدتال!ةمرحلةلىحاءفالترجد،نجح(رمرر

لاحقا.علهونردصنقدوماوهرالأططر*،10رحمس+الترجدا.لأ،الكاتبة

.1/056+:العامالحضارات"تاركخمرصعة...ملى0042-0062كيزالفترؤفيهذاكاذ)2(

أرضكزوقامرامالرافددن+،أرضكرليالامعحراءصكنراطمننبدوأالأصلرالحموريرن"!ذ+(

الملكؤ.م.0175عاميحكمهاوكاذعموركةدولةعا!لابل+وأصجت.،.مق0002عامحرالىالرافد!ن

داردمق:،اط:التحملمالعازايهودراضد:نرج!دد.عدالعلم،الكممصطفىد.أ.:انظرحمررا!+.

.03ص،5991هـ-6141،الايةالدار:بروت،اطأالقلم

،".6.GdلمهA History

وتواريخهاالمصالكاهمنذكراياريخية،المتابمةولتيوابطقة،هذوعل!اوللكتايعت

024.0:الايونالأكادكرن.،.مق0026-0032:الأولالرمرى . - 1rم.،ق.

حوالمي.حمورابىحكم.،.مق091.-0021)بابل(الحصرركوز.،.مق0-023.002

دطروفلهـطينصرياالحرانوناحياز.،.مق0651الكاجةاللالةومامبابلعلىالحيثية

.مق39د)وفبل759حرالىالإصراثيلهالممالكانفامللرراو(،)اضادا..مق651.-

وإصا.،.مق586عامبختنمرعليهامضىحىالجوبلتيموذامملكةإلى!،لجصان

-1065/الحام":الحفاراتتار+ء3انظر:.الآشررىصحرنعيهاقضىحيز..مق721

991

4)ك!.ة song)

الطور؟رحتصالا

اثانىالوصالطور

الغزوذ،..مق071

0002م!سإلى!هم

وفاؤك!تا.وهو.(،

حىالحا-فيئل
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(1 Hadad)،ابعل"1بينمعركةقامتالتورأة)2(.تذمهوالذى،والخصبالعواصفإله

إيل*)3(11الإلهابنهوو"بعل"المييفبين.عندالموتإلهولotو"موت"الكنعانببن،إله

رلده،استردادعنعجزوالذىابعل"1ومقتلاموت"،1بانتصارالمعركةانتهت)س!.

بسيفها،وتشقهولo،.مموتوتمسك،الالهيعالمهامنرتنزل،لإنقاذه)4(عناةفتأتي

بعدأرمصترونجوتعقب.أخرىمرةالحياةوتمنحهبعل،"،.الميتألاله11عنوتبحث

إلىالإلهوعودةعنهالإلهوبحث،الآلهةأحدأوإلهموتقصةإن؟قائلةالقصةسرد

وحضارأتثقافاتعدةفيالرثيسيةالموضوعاتأحدكانت،المقدسالمجالحظيرة

وستعود(.الحياةومنحتهالميتالالهعنوإيزيسوعثشار،إنانا،منكلبحثت)كما

Oneواحداإلهاتعبدالئالدياناتفي،أخرىمرةللظهورالقصةهذه Godيختلف(

(إ)والمسلمونوالمسيحيوناليهودعدهالذممطوهو(،السابقةالآلهةعن

فيالعقدكط"التطور11فيرويتهاحسبالتوحيد"،ابداية1أرمسترونجصورتهكذا

التوراةإنأرمسترونجتقولالبشر.اختلقها،أسطوريةلفكرةاستادا،البشريةتاريخ

فيأورمطينةتركالذى)أ!ف!(،إبراهمالفة"انجي1إلىالموحدةالديانةهذهنسبتقد

0291،القرنينبينماوقتفيوإيل(بعل)مهدكنعانفيواستقر،العراقجنوب

نف!هوهر(والآراميةالفييقيةوالحضاردوكركت،وصريا)كنعادالأدقالرقأساطكللياليد()أىبعل(1)

كما،بحليم(ولعلصواالآلهةمنالكروهناكوالحصربة،والزراعةالمطرألهةمنللعديداصمهووبعلحدد.

فحعىفخور.بعلإصاثلوتعلق3العلد:سفرفيحاء.القدمالأدقالضرقفيوعدوا،القممالعهدكصيهم

كهرد،العبراكالإلهعادةلي،الرقفيبعلعاددأئرتولقد3(.25/العدد:)صفرإصائيل"علىالربغضب

.1161/:لمالعاوأساطكلدياناتمعجمعيدالفناح:إمامد.:انظربعل.عباددعلىغطىتدالأضركانوإن

Aا,2)00100 HistoryofGo)

تخدمكانتماوك!االقدمالشرقأططوفيالإلهعلىتدلالأرحح(على)عبر!ةطيةكلصةإيل)3(

الخلق،خالقفهو،الآلهةملكلعيوالفبنبمببنالكعانينعندا!إلىو!ن!الطبحة.علىيعلرموىعلىللدلاله

معحماليهرد.إله!رهعلىالمقدسالكابمنالقدمالعهدليوإلرهيمإيللفظةتدلماوكثراالحكصاء،:أحكم

بحدهويألط،الالهةجد!دونهالميميرنوكانإله"11معناهنكرؤ31هروإكل10.33/:لمالعاوأساطرديانات

الحضاراتتاريخوالمطر.والرعدالصواعقإلهوكانالاستيطانأيامالثماليةصرياعنالمقتبىحدد،وحر،لعا

.1/062:العام

;Anat/Anath (tالحهدأضارليكثرؤنصوصفيوتوحد،القحالضرقأساط!فيصوريةإلهةهيعا-"أو

باختمار.8485-1/:لمالعاوأططردكاناتمعحمانظر:اليهود.كاتأئربهعانيةإلهةبرصفهاالقدم

011.(5 A History of God,)p

الاصلامارثيلالهانعرفلاولكتا،المسيحيينكدالالهبعثلقصةمصدزاهذدـالقصةتكودقد
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واحدبجملةتجدأنالصعبمنإنهاا:أرمسترونجتقولكما،الواقعولكن.م.)1(.ق

موسىتلقاح!أالئالصثرالوصاياوحئ.1الأولىالخمسةالأسفارفيالتوحدإلىتثير

أمامىا)2(11.أخرىآلهةلكيكنالامثل:،آخرينآلهةبوجودتسلمسيناء،جبلعند

منالسلاإبرأهيمالفةنىتاريختغإلىيطمحونالغربفيأفم،الحقيقيةوالمثكلة

لاإننا11:أرمسترونجتقوللذاامتاحغيرالواقعفيوهوموثوقه؟.اتاريخية1مصادرأي

منواحدأيكونقدأنهالعلماءيظنولكن،السلامعليهلإبراهيممعاصراسجلانملك

البحراإالرافدينأرضمنجماعينزوحفيأهلهمقادواالذينالرحالةالشيوخ

إبراهيمعبددالذممطالإلههومنولكنا)3(.ق.م.االثالثةالألففايةعندالمتوسط

(العراقجنوب)فيأورمنارتحلقد)ا!(أنه.مماأنه،أرمسترونجترىي!؟

أهلمعتق!دفيوالبشرالعالمخلقالذىالالها؟امردوخا1أساطيرتتشركانتحيث

ألافينيقية،الأساطيرإلهاص!؟إيليمجدونأهلهاكانحيث،كنعانإلىوذهببأبل،

)ال!(،إبراهمعبدهالذىالإلههوإيليكونأنتقرل،كماالأكبر،فالاحتمال

)4(.كنعانفيالآلهةملكوهو

إلهايهوه"1نفسههو،الكاتبةتزعمكماالآباء،إلهأى"إيل"،يكونكيفولكن

وقتفيال،موسىإلهيهرهمعابلامتزجوقد11:تقولبعد؟فيماإسراثيلبى

وعندما11:الخروجسفرلطحاءكماالواحد"،الإلهإلىيسراناللفظانفأصبح،لاحق

ويعقوبرإسحاقلإبراهيمظهرتوأناالربأنا11قائلا:اللةناداهالنارموسىرأى

فيوالحب(.ا)اعندهماعرففلميهوهبأحمىوأماشىء،كلعلىالقادرالالهبأدما

(1)أول.4

علىترخذأنيم!تبا!،الرثةالآلمةدعبادةاي!ليمعلىالعبارةهذهتدللاولكن0/2.3الحروج:ضر)2(

:لضرأ.هذفىـالحالةفي!موصىإلهوهوالواحد،الإلهمعأخرىألهةعباددومنالرك،منتحذرأفا

تمادفلموحددالثسرإلهلعباددأخناتونعاولةوحئقبل،منممعرفلمالواحدا،لهعادةأنأرسرونج

.Ibid..p.23:يةالتقلبمصرألهةعبادةإلىخلفوهمنعادجثابحاح،

011(3.Ibid..)p
26.(4.Ibid.. .p;14 Jerusalem One City Three Faiths.)p

.16ص:ثلاثعقائدواحددمدتالقسى:أرمرونجح

وانظر:6؟1ص:ثلاثعقاندواحذمدلهنةالقدلى:انظر2-630/الحروج:ضر)5(

48..JerusalemOne City Three Faiths, .p;26 The Great Transformation, p
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بايمرأيها-في-)!(لإبراهيمنفسهقدمقدكانالكنعالما،الالهإيلأنذلك؟

وليى؟القليديةا"إيلاألقابأحدوهو"،الجبلإله11أىام!"،Shaddaiشداكطإيل11

)1(.يهوهباعم

إلى"الآلهة"عبادةمنالبشرانتقلفقد،الالهتاريخفيجديدةمرحلةهنامنتبدأ*

أرمسترونجعليهاأضفتوالىالبثمرلة،عرفتهاعبادةأرقيالواحد"،الاله11عبادة

،أخرىتفاصلالقضيةوفي.والخرافاتالجهللعصربالبشرتعودأسطوريه،صبغة

وهى،الكاتبةرأىفيموحده،ديانةأولنثسأةيتناولوالذى،القادمللفصلنتربهها

إلوهيم"،11نفسههوإيلوهل،يإبراهيمالأنبيأءبأبىوعلامتها"،اليهوديةالديانة11

معكانتالئ،الأخرىللآلهةحدثرماذاا!؟موصىإلهايهوه"1أيضاهووهل

وا!؟إلىعلىالأمراستقروكيفإيل؟

:.تعقيب

:!إبراهيمالأياءأبتاريختحديد.ا

وجعلت،النبوةويينالأيعطورةبينخلطتقدأرمسترونجف!ن،يلاحظهوكما

،الفكرىخطهامعيتسقكانإذاوهذا.الالهتصوروفي،الايمانفيأصلاالأسطورة

ماو!ننوالعر!أالانجليزىالنمينلناختلافاوحدتهالنصهذافيهوردالذىالتكوكنضرإلىبالرحرع)1(

:!ولالإنجليزىفالمى.ديةأ!بترجمةحاءتلأهااالكاتبةأوردته

When Abram was ninety-nine years old, the LORD appeared to him and said, "I amGod"

".+لأل!فاول
)صفرالقد*."الذأنالهوماللأيرامالربظهرشةوتسعينتعابنابرامكانولما11:هيالعريةواترجمة

"اقدرو+.تعئعر!ةكل!ةوهي+شلاى+(نفيوالإنجيزى،العرو،النصينبيزاتفاقفيرحد1(.17/اتكر!:

الظمرسفىوردكحا."المحال"شدكدإل:ثلاثعقاثدواحط!مدت*القدر:ىبفىالكلصةهن!"لرجمتوتد

ف!نالقامرسنفىحبولكنوالكافى،الصد،منها:العرية،"شداى*لكلمةترجماتعذالإنجليزى-العرى

وربماالأكاددة.ليمداى+لكلحةترسفهي"الجال+كلمةأماالقدرو".+الذإلىتترحمماعادةضداى"إيل11

إدرديمإلهدأنفرضها،يثيد،الأخرىالمعالقوإكفال+الجبال*،إلىاضداى!1ترحمةعلىأرمزونجانتصاركاذ

انظرةأ!ورى.إلهأيضاوهرالهالى،هذادالبهعافيإيلأى"،الجبال*إلهكان،اللامعله

*ول5ي!ح!/!*.6ء"-*اء!أ3.ص!محأولحصم؟أءأن!3!ه992

لإتكلاخرى(لقابلهكاذكصاانيلأإصيئآباءعبدالذىالإلهعلىكطلقضداى*،"إيللقبكاذ

الدكانةتاريخ:حضخليفةعصدد.:انظرييثل.وإيل،عولاموإيل،عيرنإيلفها:،البهحانيةالبينةليالاندماج

ة4كأولto+/ه!ه4105راحع:.391صم،8991والترزكع،والنثرللطاعةقباءدار:طا:ايهود!ة

.61ص:ثلاثعقاندواحدذ:مدكنةالقد!
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ال!إبرايمأدلةدخطعلاقةحوليلي.مماسيتينكما،الحقيقةعنالبعدكلبعيدفإنه

العالمفياليهود11كتابمؤلفايقولفيها،ظهرادحطالتاريخيةالفترةوتحديدباليهود،

وخديداضعوبامنشعبتاريخهنالاكردالفترةبناءإعادةالصعبومن11القدىم":

إبراهيمتاريخوتحديدالعبريينتاريخوبدايةأليقين.وجهعلىفيهظهرالذيالزمن

قبلالعبريننبتاريخيتعلقالأمركانوإذأ...الأولالمقامفيجدليةمسائلوالآبأء

كاتباقدريقدملاأنهيرىالبعضكانوإن"،التكويناسمر1فمصدرناالنيموسى

ذكروردوقدا)1(.الكلاإإبراهيمسلالةلاريخيعرضإنماالاسرائيليينأجدأدتاريخ

")2(.الخالقينأح!نوتذرونبغلا!أتدعون:تعالىقولهفي،الكريمالقرآنفيبعل

وعكرمةومجامحدعنهمااللةرضىعباسابناقال:الآيةتفسيرفيكثيرابنالوق

هوأيه،عنأسلمبنزيدبنالرحمنعبدوقالربأ...يعىابعلا"1رالسدىوقتادة

صنمحوالضحاكوقالدشق،غربىبعلبكلهايقالمدينةأهليعبدهكانصنمأسم

ا)3(.ايعبدونهكان

قالتكماالمين،بالأمرلشا!إبراهيمالأنبياءأبطتاريختحديدأنوصحيح

الحقيقيةالمث!طةول!تالافتردلهذهمعاصرةتاريخيةمصادريوجدلالأنه،أرمسترونج

الذىالعصروفي،حريتهمفيمشكوك،ذاتهمالخمسةالأسفارمولفىأنفيتكمن

معرودتأخر،مصدرمنبدفلاإليها)4(؟استندواالئالتارنحيةوالمصادرفيه،عاشوا

القرأنسوىالواقعفييوجدولاالبجدة،الفترةلهذه،اليقينوجهعلى"كاتبه"

.الكرم

:لوبونجويتافمنمستوحاةايوجدنثأةحولأرمسرونجنظرية2.

19'لربونجوستافالفرنسىالمورخدعا 1-1 A )41 Gustav LeBonفيم(ا

يقول.أرمسترونجحكارينالآنتتبناماالئالنظريةهذهنفمىإلى،الماضىالقرنبداية

النصوصقرأءةمنم!ضناالذممطألاسصفي()أوالمسماريالخطاكتثافإن11نوبون:

.03!-:التدملمالعافيالهردراشد:فرجصيدد.عبدالعلم،كحالمصطفىا.د.)1(

.pro:الصافات)2(

(r)0891،4/02هـ-0041الاسلامر،الراثمكتبةالحظيم:القرآنتفسر:كرابنالإمام.

31.03-(4.Friedman. .R .E Who Wrote The Bible. Harper Collins,,9891pp)
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الاناقلابعنيقللا،الدينيةآرائنافيعظيماانقلاباأحدثقدوالآشورلةالبابلية

لهذاعهدأ!ربإلىكنافقدالاريخية.وغيرالتاريخيةمعلوماتناعلىطرأالذي

حيثمنواليهوديةالوئنية،حيثمناليوناننعد،العظيمالعلمىالاكتشاف

فيأشاعتوالئوأرحعبها،وأصوجمحاالآراءأسذمنهماخرجتاللذانالمهدان،المسيحية

11.والسلوانوالتقوىالسعادةأبوأبأمامهوفتحتالدينيةالمشاعرأجملالانساننف!ى

أصبح،القديمةالمنطقة3هذأساطيرعلىتحتوممطالى،المسماريةالألواحاكتضاففبعد

لاأنهفالواقع.العتيقةالن!رياتبتلكالتمسك،لوبونيقولكما،الصعبمن

علىدورهمايقتصربل،الأديانلمعافييحديدجاء!،اليهوديةولاإلاغريقيةالحضارة

الآلهةعلىتطقالى،الأبديةالتطورلسنةتبعا،السلفمنإليهماالمااتهذيب

سواء،حدعلىاليهوديةوالديانة،الإغريقيةالحضارهمنكلاأنيعىمما"،والأرباب

معالرأفدين،بلادفي،السابقةالضرقيةللحضارات"تطوريةو"مرحلةاتدأدمجرد

)1(.الحضاراتهذهتفاصيلعلىوالتهذيبالتحسننبعضإضافة

كلدةمعتقداتفيجاءماتشبه،التكوينسفرفي"الخلق"مصةأنلوبونويرى

أسياأهلديانأتكلمصدرالكلدأنييندينأنهذامنويستنبط)2(.الدينيةوأشور

كانت،الاغريقميثولوجياوحئ،وغرهموفينيقيينوسورينيهود،من"القديمة،

وبرجنوح،وفلك،الطوفانقصةإنلوبونقالكما)3(09الدينهذامنمستوحاة

الإلهأسم11وأنبل.المسماريةالنصوصأقدمفييضبههمايوجدهذا؟اكلبابل

المسلصونيشعملهالذىاللة"11واسم،معبودهمعلىاليهودأطلقهالذى12،إلوهيم11

بالكلدانيةومعناه"أل"اوإل"11وهوبهيبدأ!الذممطالأولبالمقطعابابليان"1كلاهما

ا)4(.االأحمىالكاثن11

محارلةفي،التفاصيلبنفسربماأرمسشرونج،قالتهمانفسههولوبونقالهفما

،4791العصرت:المطبة:صرا،!:حرتعصردالأصاذترحمةوآضور:بابلحضارةلودور:حرشاف)1(

.919-0ص

.19صالابق:)2(

.29ص:الالق)3(

59.صالسالق:)4(
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فيابالتوحيد"1بعدفيماعرفماإلى،الوثنيةالأسطوريةالأدلانهذهتطورلإثبات

تصنعأنتريدلأنها،التفاصيلمنكثيرحولاسعافاضتقدالأخيرةأنإلاالهودية.

مستفيدة،الأمالالهةأالسماء،إله.ممرحلةمرورا،الخلقبدايةمنتبدأنظرية

كثيريشوبهاالتوراتيةالخلقنظريةأنشكولا.الحديثةوالتاريخيةالأثريةبالاكشافات

كما،والسومريةالبابليةالأسأطرهنمستوحاةبالفعلأنهاالمرجحومنالقصور،من

للتضاربأيضاولكن،الرواياتلاختلاففقطليى)1(،التوراةمنتقدممطمنعددتال

غيرهأو،لوبونقالهماإلىتشرلمأرمسترونجأنبالذكروالجديربينها.فيماالشديد

شىءوهذاالآراء؟هذهصاحبةمىأنهاوهمفيالقارىيوقعمماالصدد،هذافي

ومنهحا.علمياعلهايحسب

:الاسلامميزانليالأسطورة30

عفهثملىفهيابهلااياولينأساطرأرقالوا:الكريمكتابهفيتعالياللةيقول

:الرازيالفخرالاماميقول،الآيةفيالأسطورهمعئوعنوأصيلاأ)2(.بكره

أسطورةأوأسطارجمعوأسفنديار.رستمكأحاديثالمتقدمونسطرهماالأساطر11

الطبركطالإمامويقرلا)3(.االكتابأهلمن!ىمحمدانتسخهاأىواكتتبهاكاحدوثة،

!)4(:الأولينأساطبرقالإلاتناعليهئلى)إذا:تعالىقولهفيالأسطورةمعئعن

كلدةبنالحارثبنالنضر"كانقال:عنهمااللةرضيعباسابنعنعكرمة"عن

لهوينصب!اللةرسوليؤذىوكانقري!،شياطينمنمنافعبدبنعلقمةابن

رسموأحاديث،فارسملوكأحاديتهاتعلمالحرةقدمقدوكان،العداوة

أصابماقومهوحدثباللةفذكرمجلسا،حلسإذا!صاللةرسولفكانوأسفنديار،

"أنا:يقولثمقامإذامجلسهفيالنضر()أىخلفهاللة،نقمةمنالأمممنقبلهممن

يحدثهمثم،حديثهمنأحسنأحدثكمفهلموامنهحديئاأحسنقريشمعضرياواللة

وما44ص،1666،مدبولمطمكبة:اط:والعلموالامحلواقوراذالكرمالقرآنيوكاى:موريسانضر:)1(

Friedman..R.-5105انظر:أبحدها .E Who Wro te The Bible, p.

.ه:النرقان)2(

.2331/،3491،المصريةالبهيةالمفبةالرازى:الفخرللإعامالكبرايفكل)3(

.دا:القلم)4(
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تباركاللةفأنزلمى،أحسنمحمدمايقولثموأسفنديأرورستمفارسملوككل

إلاتنا.0()1(.ع!تتلى)إذا:الكريمالقرآنمنأيأتالنضرفيوتعالى

أرادواحين،الآياتهذهنزولوقتفيالشركمنعليهكانوا.مما،أنفسهمفالعرب

أكطوأسفنديار؟رستمأساطيرمنبأنهوصفوه!،اللهرسولعليهمتلاهماينكرواأذ

ذلكفيكانتالىا؟افارسا1ملوكأحاديثالنضرمنحمعوافقد.يصدقلاشىءحو

مافالاسلام.الرافدينبينمابلادمثلذلكفيمثلها،الوثنيةبألأساطيرمتشبعةالوقت

السليمةالعقوليوافق.مماجاءبلالبشر،عقولمنتسخرالىالأساطيرليقرجاء

الحق.عنالباحئةالنقيةوالقلوب

هذهبأنيقرونالغربفيالأساطيرعلماءمنغيرهامعأرمسترونجكانتوإذا

،يقولونكمااحتماعية،كظاهرةالدراسةتستحقوأنهاالبشر،اخترأعمنالأساطر

الواحد؟الخالقالالهفيالبشراعتقادمنهنبعكأصلالاعتبار،فينأخذهاأنلناف!!

ما،البدائيةالقبائلبعضمعتقداتفيرأواالأنثروبولوجيا،علصاءبعضأنذكرناوقد

وإنحئلها،حدودلاوقدرإتساميةصفاتلهواحد،أسى،بكائنأيمافميؤكد

عرضمنالقصدأنييدوولكنالأساطر.تفاصيلبعضوبينبينهاخلطواقدكانوا

هوفالانسانا؟إلهاوجود11فيالاعتقادأصلهدمهو،القضيةلهذهالمفصلأرمسترونج

كماله،خارجى،حقيقىوجودلاوالاله؟المبدعةمخيلتهفيالديئالشعوريخلقالذي

تقوك)2(.

لرالأمريكيوالفيلسوفالمورخمنهم،غربيونعلماءالأساطيرفكرةعارضومد

فيوالانحرافاتبالخرافاتالمليئةالبابليةالحضارةعلى،بشدةحملالذممطديورأنت،

أغئحضارةكلهاالحضاراتفيوليعى11:ديورانتيقولا.الحضارةاقصةمرسوعته

كانمولدا،أوكانتوفاةالحالاتمنحالةفكل،البابليةالحضارةمنالخرافاتفي

عباراتفييصاغوديىرحمىتفسيرلهاكانماوكثيرا.وتأويلسرحالشعبعندلها

العزمأبرحنمحمدع!وعلقحققهائخ!:عصادحبنمحصديحىلأيماالطرىالإماءتفرهننحتصر)1(

137(.:ا8الطبرى:أتفر2.-ا2/6ام،719هـ-0913وابشر(لياليفالعامةالمصر!ةالهثةالزفيئ:

الفصل.حدا:انضر()2
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هذهالبابليونواتخذ11:ديورانتويقول.011)1(.الطبيعيةالسننعلىخارقةأو،سحرية

اليهودطريقعنمعظمهاإلينأوصلالئأساطيرهمحولهانسحواشخصياتالآلهة

وصفواالقدماءالمصرينأن،نقدهفيوجاءالدمحط..11)2(.قصصنامنجزءاوأضحت

لأنه،الوصفهذايقروهو.الحضارةفيكبرةدرجةإلىيصلوالمقومبأنهمبابلأهل

شاعرعم)3(.ورقةوفنونهمالمصريينأخلاقيشبهماالبابليينعند،رأيهفييوحد،لا

محمودعباسللأستاذصائبةفكريةرؤيةتعك!الئالكلماتهذهالفصلونختم

نأالعلماءمنكثرايرى1:يقولحيثوالعقيدةالأساطربينمقابلةفيالعقاد

لأنكله،يقبلولاكله،يرفضلارأىوهو.الهمجبينالدينأصلهىالأساطر

هذاأحلمنيسهلفلا،الفطريةالقباثلجميعفيبالأساطرتلب!ستقدالهمجيةالعقائد

نأأخرىجهةمنيسهللاولكن.والعقيدةالأسطورةبينبالعلاقةالقولنرفضأن

تحتويمدالعقيدةلأن،خاصةكلوفيشىءكلفيوالأسطورةالعقيدةبيننطابق

يحشمللازيادةعلىالعقيدةعنصريثتملإذتخويها(لاالأسطورةولكنالأسطورة

والولاء،بالطاعةالأدب!والث!عورالأخلامىالالزامزيادةوهىالأسطررة،عنصرعليها

ا)4(.المعبوداالربجانبمنوالرحمةالمعونةفيوالأمل

أرمسترونج:فكرليالأساطررهرحلةليايطوريةابظريةملامح

رأيها،دطالعقدى،التطورلفكرةطرحهافيآلياتعدةعلىأرمسترونجاعتمدت

ومنها:التوحيد،لمرحلةالوصولحئوتطورهاالشر،حياةلطالأدياننثمأةمنبدءا

البداثيةالقباثلبعاداتيعلقفيماالأنثروبولوحيهالدراساتعلىالاعت!ماد.

11.المانا11ومعتقدالسماء"،إله11قضيةفيظهركماومعتقداثا،

11،الانينوصيةالتماثيل11قضيهفيكماالحديثةالأثريةالاكتشافاتعلىالاعتماد.

.الأمالالهةبعبادةوعلاقتها

اتايفلجنة،بدرانعمدترجمة:الأدقالرق:الأولالمحلدمنالثاكالجزء:الحضارةقمة:دكورانتول)1(

.227-228صد.ط.،والر،والترجة

.712ص:الابق)2(

.الأولالفصل؟انظر،أويصروسسثلقلرمما(الأماطرفكرعارضواستبعضذكرنا.234صالابق:)3(

.6عى300،2صر،فضة3:طالذ:العقاد:محمودعباس)4(
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السومرية،خاصةالأساطير،رتفسيرالحديثهالميثولوجيا"11دراساتعلىالاعتماد.

اليهودية.ظهورومرحلةالمرحلةهذهبينللربط"،الخلق"أسطورةعلىوألاعتماد

أ!لاإبراهيماللةخليلارتحالحول)الظنية(التاريخيةالدراساتلجضالرجوع.

هذارأن،الكنعانيينإله"إيل"كانعبدهالذيالالهأنوزعم،المنطقهحذهفي

بعد.فيماإسراثيلبىإلهسيصبحوالذيإلوهيم"،11سيصبح

الفصل:خلامة

المبدعة،مخيلتهفيالدمحطالشعورخلقالذ!طهوالانسانأنأرمسترونجتفترضء

لاثباتالتطورفكرةيتبئمنهجااتبعتوقد.لهخارجىاحقيقى"1وجودلاألالهوأن

حسب،تطورتأنهابلالعصور،مرعلىواحدشىءعلىتسمقرلمالبشرعبادةأن

بالعثورمستدلة"،الأمالالهة11عبادةإلىالسماء"،إله11عبادهمن،أنفسهمالبث!راحتيأج

هذافيالصوابجانبهاوقد.العالممنمتفرقةأماكنفيالفينوسيةالتماثيلعلى

دليلدون"والجزم،التعميمشاها،ومنهجيةتاريخية،كثيرةنواحمنالأخيرالفرض

الواحد،الالهعادةإلىالآمالالهةعبادةمنالبشرتحولأرمسترونجتفترض.قاطع

الكنعاني.الأساطرإله"إيل"كانأنهايضاتفترضوالذي

الإد11خلالجمن،التاليةاليهوديةومزحلةالأساطيرمرحلةبينأرمسترونجربطت*

11الخلق11بقصةواستدلت.إسرائيلبئعندإلوهيمسيصبحإنهقالتوالذىإيل"

التوراتية.الخلققصةذاتهاهىأفاعلىإليع!،الانوماملحمةفيالأسطورية

فيلوبونجوستافهاقالوالبابليةالسومريةالأساطيرمنأليهوديةتطورافكرة

أغلبفيمصادرهاتذكرلمكما،إليهتئرلمأرمسترونجأنإلا،الماضىالقرنبدأية

المواضع.

ه،ء
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الثالثالفص
اضاالأعلىالتوحيدبرايه

تطوأهامراحل5اليلأموديهالديانهنشأة

نبنامسترهأيهلىةفي

الأهلا:المثحث

اسرامميلا؟بنيالهثمومنا

الثاني:المثحث

السلد!عل!ثمماموسىاله5ابراهيه!إلهبهناالصله

الثالث:المثحث

البثمهدبهالربانهفيحيداللهاتصهمراحلى
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تصورتها،كما،الألوهيةتأريخفيالتاليةالمرحلهإلىذلكبعدأرمسترونجتنتقل

الديانةلنشأةالكاتبةتعرضواحد.إلهعبادةأصح،.ممعئأوألاله،توحيدبدايةوهى

وتبين-الواحد،الالهعبادةمرحلةإلىالآلهةتعددمرحلةمنالبمث!ريةوانتقالاليهودية

بهقالالذي،الفرضإلىمتهية،وأسبابهالتغييرهذأحدوثكيفيةتصورها-حسب

نأوهو،الميلاد!(عشرالثامنالقرنأواخر)منذقبلهاالأديانعلماءمنكبيرعدد

إليهودية.الديأنةمنبعهكان،والإسلاموالمسيحيةاليهودية:الثلاثةالأديانفيالتوحيد

الالهلأالمبحث

إسرائيل؟بنىإلههومق

ايوراة:ليالاباءإله:الأولالمطلب

واحد؟إلهمنأبهرالاباءعدهل

الآباءأوالأصلافأنمن،التوراةفيجاء.ممامشثحهدةفرضا،أرمسترونجتطرح

مادائماإنناوتقول.إلالهنفسيعبدوالم(السلامعليهمويعقوبوإسحاقإإبراهيم

،الأدقولكنواحد،بمالهآمنواوأفم،موحدينكانواالثلاثهإسرائيلآباءأننفترض

منبكثريؤمنونكانوالأفمالعبرانين"،الوثين11لقبعليهمنطلقأننظرها،في

مثلآلهةبوجوديؤفونكانواأنهمالموكدمنوأنه،كنعانفيجيرانهممعتقدات

"فمن:فتقول،ذاتهالإلهيعبدوالمأنهمأرمسترونجوتظنبلوعناة)1(.وبعلمردوخ

بالمعروفوهوإسحاقوإلهشداي"،الل11أو"إيل+أىإبراهيمإلهأنالممكن

فيكانواا)3(،القديراأوالعزيز11بالمعروفيعقوبوإلها)2(،اإسحاق"هية/خوف

1)ب!4.100 Armstrong, A HistoryofGo)

42(.31/)التكوين:فارغا..011صرتئقدالآنلكنتمعيكاناصحقوهبةإبراهبمإلهأبى،إلهأنالولا1)2(

:3ـالفقرةلهذالانجليزيةاترجمةتقول

*cكما!!od of Abraham and the Fear ofتأIf the God of my father, the."تفحوالآنحئ!وحدولا

وليس!!قربهوالعلصاءبعض!ولكما،المقولةهذدقالفالذي.إمحاقخوف"اواية1لم!تمحدد

أنهروونكانراوإنلهم،بالبة:اضجغريزالفلاالهه،أويالحوفإحاقإله،يعقوبحمىلمأما،إسحاق

انظر:صغرد.فيإصاق3والدمنالاسممذايعموبحمعرمما

.calvincrcلا6ول orgtsermons/ topicstgenesis/genesis3 I. h:س!ح!/لم.hp

إ!رانيل+صخرالراعي-تهاكمنيحقربعزيزيدى!ت.يديهصاعدوت!نذدتمو!ه.كلتانةثبتتل!تو11)3(

الفقر-:لهذدالإنجليزيةالترجمةتفرل94/24(.)التكر!ن:

",becauseof the hand of the Mighty One ofJacob".وأب"العزيز*هنايعرفاللامعله!قوبف!له
ا.القديرا11
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)السكلا(11إبراهيمإله11أنالمحتملمنأنهأرمسترونجوترىا)1(.اآلهةثلاثةالأمروأقع

نأوتؤكدشداى"،"إيلأنهعلىلابراهيمنفسهقدمالذيكنعانإلهاسل"11هوكان

ا)2(.إثها-ئيلاأو"إسرا-ثيلمثلالعبريةالأحماءفييوجديزاللاإيل،اسم

تعقيب:

إسرائيل:بنىآباءإله

)إبراهيمإسرائيلبىآباءأنتقرضأرمسترونجأنالسابقهالنصوصمنيتضح

ومرة.مختلفةآلهةثلاثةعبدوأقديكونواربمأ(،السلامعليهمويعقوبوإسحاق

3ألانجرانتنوه.إليهتشرلمولكنهاآخر،لمعاإليهاسبقهاالدعوىهذهأخرى

Grant Allenولكنه،التوراةفيوردتالىالالهةلأحماءهيذاتها،الألقابهذهأنإلى

فيالتوراةإن11ا:ألاناااياقول.الكاتبةإليهوصلتعمايختلفاستنتاجإلىوصل

وراءمنذكرهايأقيالآلهة"11فأحماءإلوهيم".....11هومنلناتوضحلمكموضها

هىألظبا،إلايذكروايهودـ(....فلم)أتباعاليهودالتورإةمحرروصعهالذ!طبالحب

Terrorإلعحاقربأووهيبة،إبراهيملاله"أوصافا"تكونأنتعدولا of Isaac'

Mightyالعزيزأوالظدريعقوبوإله Power".11،وصفية"ألقابأنهايرى"فألان"ا

يرلدكانأنهحينفي،ايهوه"1يعبدونكانواممنأليهود،منالتوراةمحرروصنعها

يغمرهكانالعبرىبانالترجههذايبررولكنهإلوهيم".11الالههومنيخبروناأنمنهم

غلاففييغلفهأنفأثرلنا،فيصفهإليهينطرأنأوالإلهباسمايظق1أنمنالخوف

")"(.اسمهينطقأنمنحئتمنعهالئالقداسةمن

كتبةبهأجاءأوصافمجردثو،للإلهلسبماأن"ألان"،قالكماوالأرجح

لموأفم،أرمسترونجتقولكماآلهةثلأنةعبدواالآباءأنهذأيعىولا،التوراة

1)ب!4.100 A History ofGo)

)2(أول.4

(r)تأثراالتطوردنظريةوتأئركرالاصالقرذفيعاصق(بهديلمعاهر9918(-)1848ألانحرانت

Theالأله"فكرفىاتطرر1عنالهأممرلفهنثر7918عاموليكبرا؟ Evolution of/ the Idea of / God'فييعرض

واحدررنظردةعلىلاعتادهالنقدبعضلهوحهقدكانوإنالركة،تاريخرالالهوفكر-الدكنلأةصتنضريته

لمأفاإلاالابق،كايهمنالألقابهذدفكر-اضوحتأرسرونجأنالراص!--.وتطورفى4تالدنازتغسوفي

.ia:انضرد.حذدـالفكرليكمرحعإيهتثر org/wiki/Grant_ ne11Aك!نألأ.ne//:ptth w

144-143.(4.Allen, Grant, The Evolution of the Idea of God, London: Watts& ,.oC,3191pp)
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الدراساتوتقول.الموصوفتعددت!ح!لا،المتعددةفالأوصافموحدلن،ي!صنوأ

الإلهاسمفكانأدله"،اسم11اااينطاتوأ1أنلهممسموحايكنلمأليهودأناللاهوتية

وأالصحيحالنطقضاعفقدلذافضط)1(.مكتوبةصورةفييوجدايهوه"1او"إلوكحيم"

نأيعتقدونكانو!لأنهم،الأخيرةسنةالألفيمدىعلى،عندهمأدفةلاسمالأصلى

نأراةالترفيوردومدبه.ينطقأنلبشريصحفلا،عندهمالتاقديسشديداللةأسم

ا)2(.اعندهمأعرففلم"ايهوه1باسموأما11ا؟اايهوه1باسمالالهيعرفوألمالآباء

؟يهوههوإلوهيمهل:اكفيالمطلب

الخمسةموسىأسفارفيالالهاسماخلاف

قبلمنالتاسعالقرنفيأجريتالىلتوراةالنقديةالدراساتإلىأرمستررنجتشير

والمعروفة،الأولىالخمسةللأسفارمصادرعددوجودأثبتتوالئ)3(،الألمانالعلماءبعض

أرطئيعقوبوإلهإسحاقوإلهإبراحعيمإله؟بانكم،ا،!ودـإإصاثيلل!تقولاهكذا1:لموصأيضااللةوفال1()

N!خ:اصسندرر"،دوليالىذكرىوهذاالألدإلحمىاهذا.إيكم 5 / r.

ء:انظر630/:الحروخ(2)

.Mankind:Search for God: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, USA,,0991 p

225.

الأودالخسةالأسفارنهحاصة،!مرصإلىالترراؤنسةحولالنقديةالدراطتشالعديدأحرت)3(

اشفرنصىوالطبعثر،السابعالقرنليواصبينوزاهرفيسمنكلأحراهاالئتلكونها،موسىإلىالتوراؤصت

Juliusفلهرزنو!ريرسعر،اثاشالقرنليأضروكحاز Wellhausenالتاصالترذليفيالإلاللاهرتلمعا

تزالولا،رثيهمصادرأربعةإلىوردها،المقدصالكالىمصادرتعددحولاثمهور-فرضةوضعالذيكر،

ائ!بيناتفيالعلحاءلعضبدأتدكانوإن،القدمل!حنهدالنقدولالدراصاتلطالرثي!يةالنظريههىفلهرزذنفرية

ذلكتبعفقدلوكاى،موريسد.يقرلوكمافلهو:ز.إلهاترصلالئللنتائجالنقدترجهفي02القرنست

هددأنذكرمنبدولا.تبعة19المماد!ححدفىداحافأ%سمصاد!واكتثفتالعثر!نالقرنليعديدءدراسات

المللفي)الفصلالأندلىحزمابرتونهمالملميزالأديا؟مقارنةلعلصاءعديدةدراصاتصقعالحدالدراطت

(،التبديلصتوالإمجيلىالتورادفيوتح!مابيانفيالفليل)شفاتالجريئالممالميألرالحرميزوإمام(،والنحلوالأهراء

التاسعالقرنوالمندىالكرانوىخللبتالدرحمةالعلامةقامكصااليهرد(.)إفحامالمغرريحيبنهـالمرأل

الماصيلتلمز!د".الحق"إطهارالفيسكالهوالقد!العهدأضاروبقيماالتررادلدمفصلةبدراسةعر

حنغى؟-الدكورترجةلاجيررا،والسياصة"الللاهرتلي*رطك:إلىالرحرعيم!المرضرعحداحول

محمدللدكتورالأدياز*مقارنةلف:"مجرثكأكاى،موريسللدكرر"والعلموالإنجيلوالتورا-الكرمالقرآن11

أحدثحولالترضيحصتولمزيد،الخسةحعذدـالأضارمصادرحرلالآذحىالجدليتهولم.الثرقاوىعدالئة

؟ptten.wi://مماipedia.orل!wiمماi/Documentary_؟yot؟esisانضر:،الجدلهداحولالأراء
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وسفر،الخروجوسافرالت!صين،سفروهيPentateuch"الخمسةموسى"أسفارباسم

ربهيسصىلأنها!111بحرفالأولللمصدرررمز.التثنيةوسفرالعدد،وسفراللاوين،

.Eloh+ولإلويم)2(ربهيس!ىلأنهال!"1بحرفللثافيويرمزcYahwehا)1(ايهوها

Deuteronomistا)3(االشريعةاتثنية1.ممصدرأحدهمافيعرفالآخرانالمصدرانأمأ

ا)4(االكهنةاحواشي1أوالكهنوتيةبالروايةالرابعويعرف"""،بحرفلهويرمز

Priestly(ا)11!اصوفلهويرمز.

عبدهلوتتحساءلالجديد،ألالههذاايهوه"1هويةعنتساؤلاأرمسترونجتطرح

آخر)6(؟إلهاعبدأنهأمبعد،فيما)ال!(موسىعبدهالذيالالهنفس)أ!لا(إبراهيم

11اصرد1هوماالداسملأذ(،ظاضإتد.عليهاطلق)كحااليفووكةأواليفويةلالروايةالمصدرهذالعرف)1(

-Merriam،مثلالضيةالقوايىأحدثأوفي Websteرتظتى!*t.)"وذا+امملكة1وهذدـالوثيةحررتوقد!

هذاوعن32.ص:والعلموالتورادـوالانجيلالكرمالقرأنانظر:...مق9القرنقالأرححعلىبالجوب،

يرحعوهر.القلمالرطئالعبر!نرليعلىعلصاتهره"اسمايحكل1الممدرهذاإنظاظاحند.ترلالممدر

القصعاصتهاالقا!كلرذا"مملكةيسئكاذمماالجولب،منكانواورواتهالميلاد،قبلالتاصالقرنإلى

الدار:يروت؟القلمداردمثت:،4طومذاب:اطرارواليهودىالد!الفكرظاظا:حند.انظر:أورضبم+.11

.72-62ص،م9991هـ-0241،الابة

(T)11انضر:.ر.مائامنالترنز،الثالفيإصائل.ممملكةحررتوقدالإلرهيصية،يالروا!ةالممدرهذايعرف

علىعلئاإلريم+!ااصم"يخصلىالممدرهذاإذظظاحند.وكول32.صوالأنجل+:والتوراذرمالكالقرأن

كانوامديماالمصدرهذاسنغلراالذ!الرواذأذو!دو.الشمالفيالحثر-إصائلأصباطفيالمنثرباحمهافة

11!وه*اسموأذ!،صصظهررإلىللعير!نالقديمةالتقليديةاتصيةهيإلويم"11الربتسيةأنكعتقلون

دلالتهولأذ،الأمةليلقدمه*إلوهم"3باالمعبودمم!زعلىحرعرالذلكنفها.الموسر!ةالدعوةمعإلاكظهرلم

باصماتمصكينالروادستوهذوـالمصارسةالد".11أو3+الهةأوومفادـ+إله"،الأصلقعلماسميسفهوأعم،

تنتانوالالريمىايفزوى4تالممدرأذكما.".مقاثا!تالقردإلىترحعالثساليةإصرانيمملكةفيإلوبم"01

قدككوذوربما.وأطوبهالقصصطابعفيالاتفاقحانبإلى،!تاولانهالذىللحرضوعالعريضةالخطوطفي

والثاستاياسعالقرنينعلىالتاليةالقرونليالناسألةعلىو"الالوهيحية"اليفروتة"11الرواتينليزمزجحدث

26-27.ص:"أطراروـومذاهبهاليهودىالديالفكر3انظر:..مق

حرهروـتريعيرمصدروهر32(.صت:الساالمرحع:)بوكاى..مقVالقرنإلىغالا!ودالثةنحر)3(

انفر:الة".11ضرأوالثايخة"الريعة11أيضاويس.،.مق621عامموصتورا-فيأدخلأنهوبلوبت،

.27ص:*ومذاهبه9أطراراليهردىالددالفكر

النفي،عصربعدماأوالنفىعمرإلوتت!ىالقدلى،معدكهنةعنصدرتلأهابالكهنوتهالروايةتعرف)4(

الحراضيهن!اضبتومد.،.مقالحاصالقرذإلى!ودإنهوقيل3(.'عى:السابق)بركاى:..مق6القرنأي

A.'1-72ص:"اصراروـومذاهبهأايهردىالديان!:"الفكرونحصيا.عزراعهدالتورادـعلىنصإلى

14.(5.A History of God,)p
;41.tion,.p;94-48 A History of God, p!6)م Armstrong,,.K The GreatTransfo)

.61ص:نلاثعقاندواحددمديةالقدمى:أرمترونجح4-كار
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")1.اليفووىفالمصدر،القضيةهذهحولمتناقضهإجاباتتعطىالتوراةأنوترى

قبولايلقلمحذافرضهولكنالأكبر،آدماينعهدمنذيهوهعبدواقدالناسأنفىعم

في"ايهوهاسمإلههعلىيطلقالمصدرحذاأنهو4خايهموما.الأديانعلماءعند

بالفعلكان"يهوه"ف!نالسفر،هذافيهكتبالذكطالوقتنيأنهكمامحبه،ماكل

يسمعوالمإسرائيل!فبئا"!االكهنوتيالمصدرحسبولكن.إسرائيلبىإلههو

المصدريقولالالهين،بينوللحمع".المشعلةالشجرة11فيلموسىظهرحئبيهوه

لموأنهثدامميماا،إيلايدعوهكأنإبراهيمإن،لموسىقالايهوه"1الالهإنال!نوقي،

هوشداىفإيلالأقلعلىالكهنوقي،المصدرلهذاوتبعايههوها.المقدسألاسميعرف

)1(.يهوهنفسه

تعمب:

العمور:عبرالعبريالالهاسمتغر

اسماختلافعن،الألوهيةتاريخمنالجديدةالمرحلةهذهفيأرمسترونجتتحدث

الأسفاركانتإنوتتساءلويفوه،إلوهيملينموسىبأسفاريعرففيصاالرب

عندالاله"11اسمتاريخمتابعةمنيتبينوالذىإلهين".11عنأرواحدإلهعنتتحدث

الطويلتارنحهمعيريستقرؤالماليهودأن(،الغربيةالمصادرفي)وخاصةإسرائيلبى

المصدراستخدمومد!معناهحئرلاالاسمهذاأصلعلىولاهالإلاسمعلى

أما.القلمالوطئالعبرينلربالعلماسمأنهعلى"،يهوهاالاسم،لتوراةاليفووكط"11

باحمهاللة"،11علىعلماالإلوهيميالمصدررواةاستخدمهالذىالاسمفهوإلوهيم

الثمال.فيالعشرةإسرائيلأسباطفيالمنتثمر

(1.14.A Histo+ of God,)p
!ودحميباوأماضيء.كلعلىالقادرالالهصاكو!عقوبوإصاقلابراهيمظهرت*وأنا:الحرجصفرفيحاء

الكة،أشالكهنةبهةبوكاى:مورستولالكه!نوتيةالروايةمحةوعن6/3(.)الخروج:عنححم*أعرففلم

أعادواقدالكةحرلاءأذومعروفالجلاد.مبلالساثسالقرنفيياللالقينىلحزقيالالروحيرنالرركرنهم

النصضرلاحين.......وعلىالحاصةواخصاماقمشنتهمحبوالألرميية،ايهريةالخلقروا!عياغة

الكاتيدخلهاالأصبوع،طلةدلهمنتعبالذىاللةراحةإلىمرون،بحدؤالكهنوفىالضصبقالذىاتيغوى،

مدفكاذتجكرخيالمطحمبا،تجحوإفاقائلاالكهنوتيةالحلقروايةعلىلركاىو!قب...*.روايتهفيالك!نر!

.t-489ص:والحلموالإيخلشالرراةالكرعالغرآن:انظر".بالحقيقةالتعريفغرآخرضيءإف
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الثأمنالقرنإلىتعودإلوهيم"،11باسمالمتمسكينالرواةمنالمدرسةهذهأنويعتقد

الربتسميةأنالإلوهيمي"،11المصدرعننقلواالذينالرواةاعتقدوربما.م.ق

وأنال!لا،موسىظهورإلىللعبريننالقديمةالتقليديةالتسميةهىكانت"إلوهيم"،

فيعلماسمليسإلوهيم"11اسمأنإلاالموصوية.الدعوةمعإلايظهرلمايهوه"1اسم

والميم،بالياءتنتهى"إلوهيم"،فكلمة1(.ا)اللةا11أو"ألهة"أوإله":11يعئوقد؟الأصل

هذهومفرد)2(.الخروجسفرفي"آلهة".ممعئوردتوقد؟العبريةفيالجمععلامةوهى

"إلوهيم"كلمةولكن)3(.التثنيةسفرفيوردكماإله،.ممعئ"إلوه"،هوالكلمة

ا؟اللةا11أوالآلهة"،11عامةبصفةفتعئالمفرد؟علىللدلالةجمعكاسمتستخدمأصجت

الألوهية،علىللدلالةإلوهيم"11كلمةاستخدمفقدالالوهيمى؟المصدرقصدهماوهو

11)4(.ايهوه1الاسممنبدلا

بىعندالمعروفالعلمالالهاسمهو"ايهوهأنالغربيةالمصادرفيحاءوقد

ولكن!حي،صامتةأحرفأربعةشكلفيموسىإلىبهاوحيوالذ!طإسراثيل

الاسماستخدامعناليهودتوقف.م.ق3القرنفذوخاصة.م.(ق)6الثاتبعد

العالمفياستقطاهاخلالمنعالميةديانةأصجتاليهوديةلأنأولا:لمببين؟ايهوه"1

اك!!األالهأرالرب"11.ممعئا.إلوهم"كلمةلاستخداماليهودفعاد،اليرنافي-الرومافي

علىإسراثيلإلهسيادةلتكيدوذلك(،للإلهالعلمالاسمبهمقصودايكنلم)ر

شديدأنهعلىإليهالنظربدأايهوه"1المقدسالاسمأنهوالاخر:السبب.الآخرين

اليهودكطالمعابدفيالشعائرإقأمةفياستبدالهتملذابه،التلفظيجوزولاالقدسية

JehovahأوYeHoWaHالاسمظهرثم.لاول.ولمطررأىAdonaiالعبريةبالكلمة

إلى((Elohimكلمةمن)المأخوذةالعلةحروفإضافةبعد،أخرىمرةاجيهوفا"1

يهوهكلمةلاستخداماللاهوتعلماءعادعشر،الماسعالقرنفيأنهإلا!حي.

26-27.ص:ومنابأطرارهاليهودىالددئالفكرظاظا:حند.)1(

(Y)0.2/13الحروج:1أماهى"أخرىأفةلكككن"لا

32/5.11الة:1علصه*الذىالاله*فرفض)3(

الدراصاتمركزالحاب:التورادمصادرفيإصلاميةرر!ة:بايهودكةالاصلامعلامةحن:خليفةعمدد.)4(

.01-4ا30ص،االحاثيماة200،2)23(،العح!3،القاهرحامعة،الرفة
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)1(ء
Yaheweh.المؤجود"إنهيكونقدقبولاالتفاسيرأكثرفإن،الاسممعئعناما

ا)2(.مرجوداحومايوجدأوبذأته،

تاتولإسراثيل؟بئعبدتهالذييهوهنفسههوإلوهيمعلقائما،السواليبقى

خالقإنهوقالواأليهودعبدهالذييهوهيعرفلما!إبراهيمإنالغربيةالمصادر

لم..مقعشروالتأسععشرالسابع.القرنينبينالفترةفيعأيقالذيفإبراهيم،لمالعا

أرضيعطيهبأنوعدهحيثعهد؟فيإلوهيممعدخلأنهإلا.الإلههذاي!ضشف

القائدخلالمن..مق13القرنفيبعهدهوفىالربولكن.كثيرةوذريةكنعان

وتشيرصر.فيفرعونقبضةمنإسرائيلبئحررالذيأ!علا،مويبىالعبرممط

ولاالح!ادممنذيعبدلمث!!يهوهأنإلىوالأنثروبولوجيةالتاريخيةالدراسات

!ح!عبادةأنعلىالعبريةالرواياتتتفقولاالمم!لا.موسىعهدمنذحئ

منها:طرقبعدةالإنجليزيةفييهرهاصم!كب)1(

YHVH, Yahweh, Jehovah, Yahwe, Yahveh. Jahvey,س

sجصالملكطبعةوهيالمقلمى،للكابالمقحداقرجمةشفي versionس!ةKing Jثص161(،1عام)طبعت

باستخدامالإنجليز!ة،ليح!هسأكلمةإل،للربالعلمالاسموهو3،"علظ،لةأوطس!لأov،لةالعبرى3الاترحمة

تترحمالئربى()أىالعيريةAdonaiكلصةترجمة3ـعىلميزوذلكالعريةفيالرب"11وإلى،البهرةالأحرف

سفرذلكمثال.العلمالاسمصتلهاتمييزاصغرؤباحرف'Lord"الانجليز!ةليتكتبولكنهاالرلىإلأيفا

.011الربأنالهوقالموسىاللةكلمائم1.*.لموسىالربافقال1-20أ/h:الخروج

Butthe..ا.. LORD said to Moses.." And God said to Moses, "I am theLORD"
العلم.3الاأى3!ح؟،"لةلكلمةترحمةهىهناهههلأفكلصة

،63/:الخروجفقط:التاليةالاصحاحاتفيإلا،للرراالقديمةالإنجليزكةالطباتفي+يهوه"31!رحدهـلا

311(،6/)الخروخ:كدعم"أعرففلميهوهباسميوأما11:مثال.264/و2،1/2وإشعياء:،8381/المزاصر:

.(8318/)المزاصر:..011الأرضكلعلىالعليوحدكيهوهاحمكانكيعلصواش

men may knowلمةEHOVAH was I not known to them" (Exodus: )3/6 + hءص!+لbut by my n"...

18/83(.:thatthou, whose name alone is JEHOVAH, art the most high over all the earth." (psalms

[christiananswers.net/dictionary/jehovah. htm!س!ح.//:pن!؟Bible Encyclopedi

المراحعةالطبعةمناخفائهحانبإلىالحدكة،الإتجليزيةالطباتمنتماهااخفىقد11!رد"اسمأنالغرب؟

+11Revised Edition"881لي3الصادر(1-Agoا،).الملكاصعةإلاالمذكررة(الإصحاحات)زبهتحتفظفلام

Johnدربينلونحردالمترحمإلا،Lمrdأ:ريي"11إلترتجهدونكاملا،بهمجتفظلموجبسى. Nelson

Darbyباحمهالمعرومةالإنجليزيةالطبعةيى(Darby Bible)الكتبترجمةتاموقد186(،0)عامرالمطبرعة

إلىيرجمهلمو(موضعألافصبةمنأكثر)في"حلأovhحيهرفا3الافاصتخدموالرنانية،العبريةصتالمغص

(ما.1(09)1النوذحيةايأمريكيةوالطبة91(ه)0جيهرفاشهردطبةصى،المنهجهذافييتعهلمالرب".11

فيبهيحتفظماومنهاموضما،عثرأربعةو11!ودـ"باصميحمظمافشهااختلافبينهافيوحدالعربيةالطبماتئي

14لضدريي"11طبعةفيإلالهوجودللا"إلوهم"،االآحرالاسمعنأما26.4/إشعباءمنهاليىمراضعتعة

11.الإله11إلىترحمحيثالربيةالطبعةل!يرحدولا7،:2و،ه:24،2:التكوورت:سفرمنهامرضعا،

(2 http:// www. britannicacom/eb/article-9051777/Yahweh)
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أنااا:التكوينسفرفيوردمابدليل،السلامعليهماموسىإلىإبراهيممناستمرت

وأماشيء،كلعلىالقادرالإلهبأنيويعاقوبوإسحاقلإبراميمظهرتوأناالرب

11.شداكطإيل11بأسملهظهربكا)1(،اعندهماعرففلميهوهباحمى

كنطن:فيالوثنيةوالالهةالاباءإلهبينالملة:اكلثالمطلب

للبشر:المقدستجلي.ا

فيالوثيةالآلهةوبين(السلام)عليهماموسىوإلهإبرأهيمإلهبينأرمسترونجتربط

صورةفي،للناسالألهتجلىعنالخمسةالأسفارفي:رد.مماالرابطةكحذهوتعلل.كنعان

اخلافاهناكأنأظهرالتجلىهذارلكنالأساطر.آلهةعنمعروفاكانكما،بسرقي

عدةبعداكمضفوا)2(قدإسرائيلبحطأنالكاتبةوتضيفالالهين.طبيعةبينواضحا

تطلقماأو،يهوهافدسية"معالالتقاءتجربةأنأ!،لإبراهيمإيل"11تجليمنمرون

".مرعبةتجربةاكانتحيثطبيعتها،فيتمامأتختلفتجربةكانتكا!كايي،المانا"11عليه

بنومعهاأضطر،بالرهبةتوحىبركانيةثورهوسطفيا!لموسىيهوهظهرفقد

وديعاكانإبراهمإلهإيل"11ف!نذلكمنالعكروعلىعنه.بعيداالبقاءإلىإسرائيل

)3(.بشريةصورةفيأحيانالهظهركما،كصديقلابراهيمظهرإذجدأ،

cepiphanyالتحسد()4()أوبضرية،صورةنيالمقدستجليأىأيجربة؟فهذه

للآباءالالهتجلىعلاقةماول!ش.تزعمكما(،القد!م"الوثئالعالمفيشائعةكأنت

.2/2:خوالحر(1)

نأ،الأغلبزنهحهاهرهذاولبرهر،19هذااثيلإصلراكضف(*تولامئنجصأرمرثتترللا)2(

نهجحذارتنيوهيها.غزمواتمةحممةكارلركما،الينآلافشذالآحركر،نحلددارعصاشحدث

.سرركهاحبولكن'Reconstructionايارفينجاءإعادد

(3.15.A History of God,)p
4المقمودوكاذ،ابدىالرابعالقرنرالمجيةفيظهرتالئالحدثالممطلحات-تالممطل!هذا!د)4(

أرصشرونجولكن.النصارىكقدكصا،شريةصورذرالالهتحلىأ!،المحيملادالاحنفال،الأصلؤ

انطر:لرية.صرردؤالأرضعلىللاسإلهةأوإلهظهرر.كلحىهناتتعسله

http:// cn. wikipedia. org/ wiki/ Epiphany-%82Christian%29

13.".(5,.A HistoryofGo)
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العصرهذافيالناسإن11بقولها:العلاقةهذهأرمستررنجتؤكد؟الوثنيةبالأساطير

ادحطالقححةفينرىأليومية...مثلماحياتهمفيممكنالالهةمعالالتقاءأنيققدونكانوا

همابرنابسوتلميذهبولسأنفظنواالناسأخطأحين...الرسلأعمالفيرردت

تص!وهى()1(11.الآن)تركياليشرأفيمرورماعندالالياذة(،)آلهةوحرمززيوس

إلههممعيعيشونكانوأتنالذريعقوبوإسحاقإبراهيممعاحدث1مماثلاموقفاأن

زعيمها.011)2(.أوالقبيلةسيئ،مملالنصحلهميقدمكانجثمودةفيإيلاا)ص!

ا!لا:لإبراهيمالإلهتجلي2.

المصدرين)رلكنبضرية،صرردفيال!ضلإبراهيمتجلىالالهإنأرمسترونجتقول

نأيخبرناأليفووىفالمصدر.القضيةحذهحوليحلفان)الالوهيمى(،!رس)اليفووي(

حبرونمنبالقرب!كل!7ا،7ممرا)3(قريةفيبلوطشجرةعندلابراححيمظهرقدألاله

قام...حيثالغرباءمنثلالةوجدلأعلىإبراهيمنظروحين11)الخليل(0

cYahwehايفوها!)4(1يدعوهلأكانالذىإلهههوأحدهمأنلهاتضح...ثمبضيافتهم

فيالتجلىهذاحدرثصتأحديسثغربلمو.الملائكةمنأمماافضهرالاخرانأما

منأحديكنلم.م.،ق8القرنفيالسفرهذاكتابةوقتفيولكنالومت".ذلك

تقولكماالتجحيد(،إلى)إشارةالطريقةهذاالألهيرىأنيتومعإسرائيلبى

.()بالصدمةللإلهالتحسيدهذاأصابهموربما،أرمسترونج

ف!نواإلينا.نزلواربالاسلهواالآلةإنقائليننيةلكاوبلغةصولهمرفعوابولىفعلمارأوالما"فالجرع)1(

ثاه!امزقايولىوبرنالالانالرص-يرفل!ا...الكلاموالمتقدمهركانإذحرمىبرلىرزفىبرلالاكدعرن

نأنبركم.مثلكمألامختبثرأيضامخنهذا.تفعلرنلماذاالرحالأ!اوتائلين.صارحنالجمعإلىاندفعا!

أعحالصفرفيها..011ماكلوالبحروالأرضوالماءحلقالذىالحىالالهإلالأباطيلهذد!تترحعوا

مقاتيصهامنالرغمعلىالرصلأعصالضرفيوردتبقصةت!ثهدألهاوالغر-.اا-4I/(5الر!:

.كلصادرها.والجهلالمقحمى،الكابفيالرواياتتناتض!

A,2)؟ا." History ofGod)
-22(.181/)التكوسناشهار...011احروفتالخيمةبا!فيحالسوهوللرطات.ممراعندالر!لهوظهر11)3(

-ص.كاره+أنقبلآخرشعبإلهكادأنهو!سج!إسراثل،إله31هوYahwehإدونحأرمشرتقرلى)4(

انضر:-.المقدى:3الاينطقرذالهوديعدم..مقوالثالقالئالثالقرنينونجلول.ائيلإصفيإلها!

4.مه.7 p5هA History of

.16-15(5.A History of God,pp)
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الربمع)الثلالة(الآباءالتقاءقصصأنيرىكانفقد)الالوهيمى(!المصدرأما

وأإبراححيمتعاملعنالقصصك!المصدريروكمافحين.لائقكيرأمرايعدالصورةبهذه

يرويهاالىالقديمةالأساطيرويجعلالرواياتهذهيستبعدكانف!نه،الالهمعيعقوب

أ!لاإبراهيممعتحدثقدالالهإنالالوهيميالمصدريقوللذا.للآلهةتجحميداأقل

نكهةعلىروايتهفييحافظكانبل،الرأىهذايشاركهفلم2أما،الملكبواسطة

للالهة)1(.البدأثيةللتجلياتبالنسبة،القديمةالأسأطير

ا!،لإبراهيمبالفعلتجلىقدالإلهإنتقولأنتريدأرمسترونجإذن*

هذاتصويرمنتحرجالالوهيمىالمصدرولكناليهررى،المصدرقاله.ممامششهده

إلىبهذاتصلوهي.م.ق8القرنلطإسرائيلبئعندمرفوضاكانلأنهالتجسد

مصدرها"بشريةصورةفيالإلهتجلياقصةأنوهورؤيتهاعلىيغلبالذىالاستنتاج

لذأ،وبابلكنعانفيالفترةهذهفيهمتحيطكانتالئالوثنيةالأساطيرهوالأصلفي

المصدريتحرجلملذاالآساطير.هذهإحدىنتاجمنأيضاهوإسرائيلبىف!له

الأمورهذهلأن؟بشريةصورةفيلابراهيمالالهتجليعنيخدثأنفياليهووى

هذاكانإذايصح،الفرضهذاولكنالمن!ة.هذهأهلتصورفيعأديةكانت

؟التوراةروايةإلاالقصةصحةعلىدليلانملكلاأنناإلا،بالفعلحدثمدالتحلي

راويها.والمجهرلصحتها،لطأصلاالمشكوك

ا!:ليعقوبالالهتجلي3.

احيث1بضر:صورةالفييعقوبالإلهتجلىعنأيضاأرمسترونجتتحدث

بينمنزوجةعنليبحثHaranحرانمدينةإلىيعودأنيريدالمراتإحدىفيكان

فامهفيفرأىححرا،وتوصمد،الأردنوادىمنبالقربكداصألوزعندفنام،أقاربه

فياللةومملكةالأرضبينوتهبطالملائكةعليهتصعدوالأرضالسماءلينسلما

لنابدلاالرؤياهذهعننقرأحينإننابقولهاالقصةعلىأرمسترونجتعقبالسماء".

)1(أول.4
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إيلااالالهأيضاا!يعقوبرأى)1(.مردوخبناهاالئ"بابلزقوراتنتذكر"أن

ذريةأنرهولإبرايم،رعدهاالئدلوعوالهوذكرباركهاحيث1السلمقمةعلى

ا)2(.اكنعانأرضستمتلكوأنها،قويةأمةستصبحيعقوب

أرمحترونج:تقول،أخرىأماكنإلىألمحليةدأئرتهمنالإلهخروجبدأيةعنأما

أخر،مكانإلىأرضكتفارقعندماألمحليةالآلهةعبادةكانالوقتهذافيالمعتاد"إن

حيثكريبة،أرضإلىوارتحالهكنعانتركهعنديحميهأنيعقوبوعدإيلاس!ول!ش

لالألطالأرضهذهإلىوأردكتذهبحيثماوأحفظكمعكأناوها11له:يقول

ي!ض!سببدأقدكانكنعانإلهأنيبينوهذأا)3(،بهاكلمتكماافعلحئأتركك

مكانفيكانأنهأدرك،يعقوباستيقظحينإنهأرمسترونجوتضيف)4(.عالميةصفة

فيموجرد()يهوهإناحقا1:وقال،آلهتهمإلىفيهيتحدثواأنالناسيستطيعمقدس

بالرهبة!المكانهذايوحىاكماقال:ثما)6(.قبلامنذلكأدركلمولكئ،المكانهذا

يعقوبإنأرمشرونج،تقولا)7(.السماءابوابهإفاXethلمءإيلبيتإلاليسإنه

فبابل؟(عمراه)8فيالمستخدمةالدينبلغةتلقالىبشكلخسه،عنعبرقد)أ!(

-4Bab"الآلهةابوأبة1تسئىكانت iliأطلقفقدلذا.الآلهةمسكنعرفهمفيفهى

بالإطط!ايوراوقصمىتمزجماغاباحيث،التوراةنصفيوأثرهابابلحضارةفيالرثهإلىالكاتبةلثى)1(

الجل.وأسطور!،الومريها!لزلوراباناتكراللم+مهدا،بلهالا

16.1".(2,.A HistoryofGo)

.28/16:ابكو*دنر)3(

(4.16.A History of God,)p
المصدراناخلصهذوـالقصةربانه!،!قربلاذعلىيهوهالاصماصتخدامعلىأرصترونجحتعقب)5(

اصملأذ،هذدـالفقرةثياهردـ"1لاصمالآنوحودلاأنهوحدث،بالبحثولكن.ص!الألوهشمع،ايهوى

فلمعمأ،4اولالرب،والإنجيزلمة()العربيةالحديئةالمغدسالكتابطبعاتكللطفيها،اشبلتد11!هردـ"الرب

!ول:!يعقربفنحد0186،عامطبتالئأحمة!دربىطبعةلفإلا"ح)6ovل!يوفا"3111علىأعثر

051nاأ(أSurely Jehovah is in this place. and I knew"

يحقوب،لسانعلى)الهروىالكاتب:ضعهامدالصارؤهذدإن(رمترونجتقرل.2816/ت:اتكر)6(

الوتت.ذلكحئ".كهروا"الاصمعرفقدبكنلمالدى

هذاأرهصماوقالوخاف.أعلملمشأناالم!ذهذالىالربإنحقاوقالنو!هستكعقوب+فايخقظ)7(

كاذأرلاالمدينة31ولكنإ!ل.يتالمكانذلكاسم...ودعاالساء.بابوهذااللهبتإلاهذاماالمكاذ.

1(.1-2869/التكوهـ:)صمرلوز"

يعرفها؟الئعصردبلغةالرامعةع!تعبرالذىهر،سابلفينفه،الفركاتبيكرزلاوم)8(
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ترىوهى.الأصلياحمهاوهولوز،منبدلاإيل"ابيت1المكانهذاعلىال!يعقوب

المكانهذأأنإلا11،الوثنيةهذهرفضوابعدفيماإسرأئيلبىأنمنالرغمعلىأنه

الأساطيرفيوإلههأل!لابيعموبمرتبطاظلإيل"ابيت1المسمىالمقدسالوثى

.(1ا)االمبكرة

بابل.بأساطرمتأثراكانا!يعقوبأنعلىبدليلينهناأرمسترونجتستدل

الدليل.البابليةبالزقوراتميوشئهتهالرؤيا،فيراةالذممطالسلم"11هو:الأولالدليل

المتأثرهوالكاتب"11أنهوالواقعولكن"إيل".بيتإلالشىإنه11:قولههو:الثافي

أ!.يعقوباللةنيوليسبالأساطير،

وثنى؟إلهإلوهيمهل.4

أرمصترونجتحاول،حرانفيرآهاالئوالرؤيا)ا!(يعقوبلقصةسردهابعد

الآباء،إله،اليهوديةفيحقيقىإله"11أولظهورمنهالمشنبطالأحداثهنهتطوعأن

قررابل"،ابيت1يغادرأنقبلأ!يعقوبإن11:أرمسترونجتقولإلوهيم".11وهو

كلإلىيرمزمصطلحاهذاكانوقد"إلوهيم"،elohimلهظهرالذىالالهيسمىأن

عليهأطلقكما"يهوه"أوابلا،اكانإذاأنهيعقوبقررللبشر)2(.الآلهةتعنيهما

لذا)3(،فعالإلهإذنفهر،حرانفيبرعايتهيقومأناستطاعاليفوو!،المصدركاتب

الذىالوحيدالالهيعقوبسيجعلهله،إيل"11حمايةمقابلفي؟صفقةمعهعقدفقد

hisأوالتسصة)4(هذهيستحق elohimof(ا)ا.

معقدإن11:قائلةللترحيدالوصولفيالغريبالمنطقهذاعلىأرمسترونجوتعقب

16.-17.(1,.!.A HistoryofGo)
الترة.هذهعنالأولسفار19فيوردالذىالقصصالأساط!"،11بعبارة(رمترونجتقصد

الههودىالدكئ+الفكرانظر:الق".11أولهة"31(وإله"11كمئكانولكن،الأصلفيعلماصملسإلرهم)2(

.72صر،:ااومذامبهأطواره

أخرىبألة!تبلودانواعتيادهمللثر،لالنبةالالهفعاليةعنالأياطصمرحلةفيكراالكاتبةمحدثت)3(

تكررولكنهاالابق،الفصلفيوضخاكماوالأصاطر،البدانيةبالأد!انخاعةالقفيةوهذد،فعاليته!قدحين

ايهودية.مرحلةوحىالأططكلمرحلةنذالمعتقداتبنالاتصاللتركدالقض!ة

11الرجدالاله11هردهذاالوثه،المققدات.ممنطقأخذابلالعبادد،كتحقالذىالرحيدالإلهإنهالكاتبةتقللم)4(

دابل.أهلمققداتليالآلهةعلىيطلقكانماحبإلوهيم،لقبعلهطلتأنيتحقالذى

(5.17.A History o/ God,)p
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إبراهيموصعلقد.البراجماقيالعملىبالمنطقيتصيزدوماكانالالهفئإسراثيلبئ

فلملهما،بالنسبةفعالادورايؤدمم!كانلأنهإيلاافيثقتهما(السلام)عليهماويعقوب

الاقدىملمالعاففي".فلسفيةتجريديةاصورة1أيلهميمثللملأنهوجوددإثباتيحاولا

يشعرأناستطاعإذاجدارتهيثبتكأنفالاله.دليلإلىختاجلاحاقيضهالماناكانت

ا)1(.افعالةبصورةالغامضةالاقودجمذهالناس

دليلدونوتؤكد.،أخرىمرةالمانامفهوملتعميمتلجأتبةال!طأنمحناونلحظ*

11ديلإالىتحتاجلااحققة1انها

هذاالباحثةتطرح،البحثعليهابئالىالعلميةالمادةوأقعومنومحنا،:تعقيب

:التساؤل

الكنعانيين؟وإلهالأسلافإلهبينيقييةملةيوجدهل

بشرية:صورةفيالالهتجسيدحولالممادراخلاف10

تجلىعن،الشرقأساطيرفيالوثنيةالمفاهيمبينبالربطبوضوحارمسترونجحقامت

عنيقينا،حدثمأوليس،التوراةكتبة"اقالهماوبينابشرية"،1صورةفيللب!ثرالآلهة

الأصاطيرفيجاءماتوافقالالهتجلىعنالقصصهذهأنوصجحللآباء.الالهتجلى

إسرائيللبئالأصلىالمعتقديوافقلاهذاأنأيضاالوأضحولكن،والسومريةالبابلية

القصصلهذاالالوهيمى"المصدررفض11عنأرمسترونجقالتهمابدليل،الالهعن

كما،للآلهةتجسيداأقليرويهاالىالقديمةالأساطيرجعلحيث،روايتهمنواستبعاده

11،البابليةالأسطورة11هوكانالأصلبأنتوحىأنتريد،رأىفيولكنها،)2(.قالت

11التجسيد11فكرةيرفضونإسرائيلبنوكان،الثامنالقرنفيالنصكتابةعندولكن

ألالوهيمى.النصكاتباستبعدححاولذا

حيثايهوه"،1الالهعلىبشريةصفاتلاضفاء.مميلهمعروفأليهووىوالمصدر

وهو)4(،أنبيائهأحدويصارعكالبشر)3(،قلبهويحزنبلفعلها،أشياءعلىيندميجعله

)1(أول.4

.16-15".4.pp2(أول(

6(.6/التكوين:أقب+ووتأسف،الأرضفيالانانعلىأنهالرلى!الحرذ)3(

./3213التكوين:ا.!..الفجرطلرت-تإنانوصارعهوحددـ،يعقر!انجقي1()4 2-.t
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للإلهيم!-فكيف.الالهصفاتحوللاهوقيلجدلمثيراالعلماء،بعضيراهما

ذلك،منالعكسرعلىالبشر؟يصارعوأن،ماضيةأفعالعلىيندمأنالعليمالقدير،

فيتمأماغائبةتكونتكاداليهووممما،المصدرأوردماالىللإلهالمجسدةالصفاتفهذه

لمالعافيويخكم،مفارقسام"،إله11صورةفيالالهيصورالذكطعالكهنوقيالمصدر

)1،.وحدهبقدرته

البهطفي:الالهمعايوراةفيالإلهصفاتتشابه.ب

ايهوه"1هولش"إلوميم"أنعلىالعلماء،منويخرمأأرمسمرونج،تستدل

لموايهوه"،1غيرةإلوهيم"11عنديكنلم؟يقولونفكما.الإلهينصفاتلاختلاف

قاسا،إلهافكانيهوهأما.غيرهأخرىآلهةوجودأوالوثنيةمضيةعلىيعترض

وأالأسلافأبرمهالذىالعهدف!نذلكحأنبإلى.يضرهيعبدأنيقبللموومرعبا،

الطور(جبل)علىالسينوى"11العهدعنكبيرااختلافأيختلفكانإلوهيم"،11معالآباء

ولمالمفضلينلعبادهالالهمنعهدعلىبنيا،الأسلافعهدكانفقد.موسىإلهمع

مثلإلوميمكانوقدلهم.المنشودةالسعادةتحقيقمقابلفيشيء،بفعليلزمهميكن

كانفقدايهوه"1اما)2(؟أرمسترونجتقولكما،ورحيممتعاطفالهكونهفيالل*اا

والوحشمة)3(.بالقسرةيتميزكانالذ!الكنعالط،الخصبإلهابعل"1يشبه

علىرتعليقا،والتعصبوالغيرةالانتقاموحببالقسوةيهوهالتوراةوصفتوقد

ففى،اللغاتباختلاف-الحال-بطبيعةتختلفأحماءاللإله1شلى:أحمدد.يقولذلك

اللغةوفيGا،كهيسمىالانجيزيةاللغةوفياللة"،11الأحدالواحديسمىالعربيةاللغة

العبرانية3اللغةفيأراليهودعندالإلهاسمهوايهوه"1فهلcTuhanيسمىالاندونيسية

ليهوهاليهودذكرهاالئالصفاتلأن،القاطعبالنفيتجئالسوالهذاعلىالاجابةإن

هذهوتجعله،المتدينينجاعاتمنجماعةأىعندالإلهبهيتصفعماالبعدكلتب!عد

,Friedman,1)-95.م! .R .E Who Wrote TheBible)
وإرضادهم،القبيلةكيئلهمونصحهمعه،الطعاموتناولالملانكة،معالحيصةفى!لإثرايمظهورفىثل)2(

ماوهوالك!.!قربمعفعلكصاكزوحون،فيريخبرحملل(حلا!م،دمحهمتكلمكانىأضارهم.في

Historyم!5/.21ء2انظر:اثان.الجحثفيضغصله of4ول

briLinnica. comleb/ msiaduJ/03517-elcitra"3(.س!//:"ول(
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لوويقولا)1(.وأتجأهأقمالصفانهمأنعكاساوإنماهاديا،مرشذالا،الصفات

الصورةفيفصاغود،كنعانآلهةأحدإلىعمدوااليهودالفاتحينأنايبدو:دلورأنت

فيوجدتالئالاثاربينمنأنهذلكويؤيدإلها،منهوجعلواعليها،همكأنواألى

إلهأسمعليهأ.م.(ق003)0البرونزبقايأمنالخزفمنقطعام،3191عامكنعان

ا)3(.لهمامخلوقهوإنمالهم،خالقاليع!فيهوها)2(1،يامواأواياه1يسمىكنعافي

مجهولة:ثزاللا،الإلههويةج.

إلهايقينايعبدلمأ!سلاإبراهيمأن،الأديانمؤرخىعندأعتقاديوجديزاللا

cايل11منهاألقابعدةلهكانإلهاعبدبلواحدا، "Elول)4(إيلونيل"وEl Eylo"ا

سفرفيإلالردلمالذى(؟السرمدممط())الالها"El*اهأولامو"إيل(العلي)الاله

يردلملأنه'فيهمشكوكأمرهوايهوه"1اسمعرفراقدالأسلافأنفقضية.التكوين

استبطوقد.يوشعالممثلموسىمعصلةعلىكانواالذينالأشخاصمعإلا

وإسحاقإبراهيم)أممطالأسلافديانةأنعلىدليلأنهاالألقابتعددمنالعلماءبعض

إضافةأ!،موسىمعبدأتالىايهره"1عبادةعنتختلف(السلامعليهمويعقوب

أكطيوجدلاأنهإلاإيل".11الكنعانيينإلهمنمأخوذهتكونقدالألقابهذهأنإلى

الألقابسوى،الكنعانيةوالدياناتالأصلافديانةبينعلاقةوجودعلىمادىدليل

الواضحولكن،الموصوفتعدديعىلاذكرناكماالألقابوتعدد)6(.للإلهالمذكورة

فيعلماسمليسإلوهيمكأنوإذابعد.تحسملم"إلوهيم"هويةعنالبحثقضيةأن

91،المصريةالنهفةمكتبةالقاهر-:8،ط(:الأديانمقارنة)!ل!لةاليهرد!ةشلى:احمدد.1() AA،1صv1.

120.34:الأولالمحلد:الأدكالرقالحضارد:قصة:ديورانتول)2(

.1-76177ص:الهودلمة:!نلىأحمد.د)3(

(1/91التكرين:4)سفر"الارضوالصماواتمالكالعليالدمنأبراممباركقالوباركه*ر)4(

And he blessed him and said, "Blessed be Abram by God Most High, maker of heavenand"

.)91/14(:earth" Genesis

(.21rr/التكرين:)سفرالرمدى".الالهالرب3باححناكودعاسغبثرفيأثلاإبراحيماكرس1)5(

Abraham planted a tamarisk tree in Beer-sheba, and called there on the name of the LORD,the"

.33(21/:Genesis)"ا .EverlastingGod

/017 Judaism3-6)؟http:// www. britannica. com/ eb/article)
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هذاأنيقصدلمالسفر""كاتبأنالممكنفمنالهة!ا)1(،11أوإله"11يعىبل،الأصل

الآباء.عبدهالذيالإله"11فقطهوبل"،الالهاسم11

هوعمنقاطعرأيإلىالوصوليمكنلافإنه،الجدلهذأكلوبعدوأخيرا

بالفعليوجدكانمأإذاولا،بالأسلافصلتهعنولاايهوه"1هومنولا"إلوكعيم"

وتختلفا!"إيلاالوثئوالالهالآباء"إله11بينصلةيوجدكانإذاولابينهما،صلةأى

كلمةالىترجمتهأوبهالاحتفاظبينا؟ايهوها1الإلهاسمحولالمقدسالكتابطبعات

هوتعالىاللةأنلعبادهوبين،الكريمكتأبهحفظأنتعالىاللةرحمةومنالرب".11

وعلا:جلفيقول،العلىوالصفاتالحسئ،الأحماءلهالذىالأحد"،11الواحد"،11

فحمدا!)2(.الحسنىالأدماءفلهتدعوافاإلاالزحمنادعوااوالفهادعوا")قل

أكطإلىالبحثمنقرونبعديصللاعقيمجدلمنالمؤمنينعبادهأراحالذىللة

قطعية.نتيجة

:الاسلامعلىالإلهتسميةقضيةاسقاطد.

إلهايهوه"1بينيربطأن'Campbellكامبلجرزيفالأساطرلمعاحاولوقد

المعروتالالهقناعإنقالهممافكان".الاله"أقنعةكتابهفي،المسلمينوإلهالعبرينن،

المعروفالقناعمنهانشأالىالصحراء،نفسنتاجهو(المسلمينعند)أياللة"11باسم

ليست،يهوهكلمةأنإلىكامبلذهبكما.قرونبعدةذلكقبلايهوه"،1باسم

يقولهذا،علىوبناء!مح!7.ميكبروفسيوررأيحسبعرب،أصلمنبلعبرية

كانواشعبهأن)الصاخبة(!محمددعوةمعماحدإلىنتفقأنيمكننا"إنه:كامبل

،نعالىالقبليةيهوهصفاتبنفسيوحي"فاللة".الترراةفيالمذكورالالهعبدمنأول

يقولكامبلأنإلا".عشرتهإلايحبلامحلىإلهفهوكبيرا(؟علوايقولونعمااللة

عالمياكانالقرآنإلهأنبمالعالمىالقرآنوإلهالقبلىالتوراةإلهبينالفرارقأهممنإنه

كالهندوسيةفهىاليهوديةأما،والمسيحيةالبرذيةمثلالبشر،لجنسبرسالتهوأوحى

)3(.قبليةأوعرقيةبمت

27.ص:ومداهه"أطوارهاليهودىالدكيالفكر11(1)

.011الآيةهناء:الإص)2(

043-(3.Campbell, Joseph, The Masks of God: Occidental Mythology, Penguin Books,,7691pp)431.
بهر.حدإلىالأصاطر،حرلكامبلحوزيفبافكارمتأثر-أرمسترونجأنبالذكر،حدير
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عنكتبواممنوغيرهمالمستشرقينبعضددهايرالىالمقولةيفسرهذاولعل

لالهه،جديدااحمااخترعأوا؟اللةا11ربهئهى!هاللةرسولأنمنالغربفيإلاسلام

مختلفاأسما،يقولونكما،أسلافهماختارفقد.إلالهعنهم،لتصورهممشاكلةفي

نأإلىيذمحبونجعلهممماالمتاحة"،11المتعددةالآلهةبينمنإلهانتقىأو؟منهمكللإله

اللةسلاماللةأنبياءحقفيهذايجوزلاولكنالآخر.عنمختلفاإلهاعبدقدمنهمكلا

)أفلا:قائلمنعزوسبحانهكبيرا.علوايقولونعمااللةوتعالىجميعا،عليهم

أمروهذاكثزا!)1(.اختلافافيهلوجدوااللهغيرعندمنكانولوالقرانيتدئرون

هذهحولالغربفيالقائمالجدلنطرحفقطولكننا؟المسلمينبينعليهخلافلا

الأفكارتعميمالداثمةومحاولتهم؟والنبوةالألوهيةقضيىحولرؤيتهملبيان،القضية

محاولوكما؟طرحناهالذىالمثالفيكامبلفعلكماقسرا،،الاسلامفيهاليدخلوا

.والمعتقداتالأديانجمعبتشابهالايحاء"،11محاولتهافيأرمسترونج

82.الناء:)1(

**يه
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الثانىالمبحث

السلاصعليهماموسىوالهايراهيصإلهبيقالصلش

إسرايل:بنيعندالإلهصفاتبينالتباين:الأولالمطلب

ايوراة:!إلوهيمصفات.ا

إبراهيم؟المفضلعبدهإلوكصيم"11الالهبهوعدالذيبالعهد"الثقة11معئلتوضيح

يختلف)1(،التوراةكتبةقصدهالذممما،إبراهيمعندالإيمأن"11مفهومإنأرمسترونجتقول

لي!به،الايمانأوءلمitءابإيل"1االاعتقادا11فمصطلح.الإيمأنبلفظالآننقصدهعما

إلىينظروالم11فهما.مالعقيدةالفكريالقبولاأي؟الآنعنهنتحدثالذ!طالايمانهو

يتبئكأنلأنهإبراهيمعقيدةيمتدحواولمميتافيزيقى،أومجرداععقادأنهعلىالايمان

مدحوهبل،اللاهوتعلماءعندالمعروفبالمعئ)2(الالهفيصحيحامعتقداأورأيا

11.أعلىمثلأنهعلىإليهنن!!أومابشخصنثقإننا11نحننقولمثلمابالربلثقته

ثقتههوالمقصودأننفهم،man"fملكا!ithاااالمؤمنالرجل11عبارةالتوراةفينقرأفحين

سارةزوجتهلأنللدهث!ةمثيراوعذاكانأنهمنالرغمعلىله،بوعدهسيفىاللةبأن

مفهومإذنعطمة)3(.لأمةأباإبراهيميصبحأنالممكنمنفكيفعاقرا،كانت

إبراهيمعصرفيبهمقصوداكانعماالآناخت!لفقد،الكاتبةتزعمكما،الايمان

)ا!(.

يمرأنعليهكانإبراهيمأنبدليل،الدوامعلىرحيمايكنلم"إلوهيم"ولكن

،إسحاقانجهبذبحالإلهيالأمرجاءهفقد،وعدهالربينفذأنقبلقاسباختبار

الذي7"!+هموريهجبلإلىأيامثلاثةدامترحلةفيولدهومعهإبراهيموانطلق

تفسيرفهردورحاأما!؟إبراهيمعننيابةتحدئواالذينهملأفمايرراد"،قصددـمحةالذى11الكاتةتقول()\

دذ.dالجدقراعثاأوبرؤيتهامقصلحم

المسلم،أوالمصيحي،أواليهودممط،مطالبةعدمحوللاحقاستطرحهلماالعبارد،هذدأرمسترونجتمهد)2(

وتد.الدينيةأو،الروحيةالتحربةلي4تالدينحصروذلك،صحيحكربالبموهوبعيها؟امققدات"1فيبالاكقاد

لموهى.الكرمالقرآنفي"الايمانامفهرم1معسغعلكماالايمان+ا11ممئبتاويا!للفكرةتوصلأنهناحاولت

11.بالربالالثة1الايمانتفعرأكطبهأحاءتالذىالتأوكلهذالممدرتثر

3)ب!8.100 A History ofGo)
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حئالإلهىبالأمريعلم)1(إسحاقيكنلمو،بأورشليمالهيكلموقعلاحقاأصبح

كانأنهوأخبرهلهاللة"فرنيده،فيالسكينإبراهيمأمسكحينالأخيرةاللحظة

تعليلاتقدمأنارمسترونجتحاول،الأسطوريللفكرأخرىعودةوفياختبارا".

كانالقرابينتقدبمأنمنالرغمعلى؟للإلهكقربانإسحاقتقدملعدمأسطوريا

لذأ،الإلهابنهوالأولالطفلأنيعتقدكانحيث.تقولكماالوثئ،لمالعافيشائعا

ابنايكنلما!نيإسحاقأنهوالقصةلهذهتفشرهاولكن.كقربانلهيقدمأنيجب

به.يضحىأنالضرورىمنيكنلملذا؟لإبراهيماللهمنهبةكانبلطبيعيا،

أنهعلىالالهتصررفهىالمعاصر،للإنسانمرعبةتبدوالقصةهذهإنقاثلةوتضيف

11الطفولةافي1القصةهذهسمعواممنالكثيرونرفضفقدلذاوهوائى؟وسادىطاغية

)2(.النوعهذامنإلها

ايوراة:لييهوهصفات2.

وحش!يةاأكثركانايهوه"1باسمعرفوالذىأ!موسىإلهإنأرمسترونجتقول

فيفرعونتردد"فقدمصرمنإسرائيلبىخروجأسطررةمنيظهركما،وسادية

إلىأوبثةعثرةأرسلأنإلايهوهمنكانفما...الخروجفيإسراثيللبىالسماح

البكورالأبناءل!يقتلالموتملكإرسالهورعباأكثرهاكانمصر)3(،شعب

إنهتولالمقلىفالكتابالذبيح"،11هومنحولالكرموالقرآذالمقلىالكاببيناحتلافكرحد)1(

تعالى:قرلهتفسرؤكثرابنوقال!.إحماعيل*11كانأنهالبهرمالقرأنمنتينانعلمولكنناإصاق+،11

هالذببحإنمانأتعلىهذفىـالآمنكتدلإنها،71اهرد:!قوب(إسحاقوراءؤمنإسحاق)بثزكاها

بذبحهإيرايميرمرفكيف!قولي،لهصيرلدوأنهبه،ومعتابثارؤلأن،إسحاقهرككرنأنيمتغوأتهإحماعل،

ابنتفكلمحصرراحع:فيه.خلفلاحقاللةووعدبوحوددـ،الموعود!قرببعدلهكولدولمصغ!طفلوحو

/2م،8191هـ-2001،الكرمالقرأندار:بروت7،ط:الصابوفيعلىعمدوتحققاختصاركثر:

!نطزاذبحكاكلليان!مفيارىإئيبخيياقالالنيمعهبلعاللظنعالى:قولهتنروفي225.226-

له:فقال!دللشحاءأعرابيإنفيتال(ئراأوردالطبرىإنكثرابنقال20،11-ا10:الصافاتإتزى(ماذا

وبالذبح!النىوالداللهجد،الأولبالذليعأو!ئ..*،الذبيحينابنداعليكاللةأفاءمماعلىعدالقر!ولايا1

ا.AA-ا386/بئ:الاحدا.غريبحديثوهذابقرله:عقبكثرابنولكن!ا،إحماعيلالثالق

2)..ه.91-18 A History ofGod)

وغرق،والضفادعالجرادانثاربببالأرضوتد!دم،إلىالنيلتحول:أرمسترونجذكرقاالئالأوبنةمن)3(

القرآنليذكرتوقدأجمعبن.للمصرلنالبكورالأبناءلقتلالمرتملك!هوهأر!لكماداس،ظلامفيابلاد

وهي133(،،013:الآياتالأعراهـ)سوردفيمنهاست،وملأهفرعرنإلىتعالىاللهأرسلهاأكاتتسعالكرم

الئمر-عصاقصة:هيمتفرتةوردتالأخرىواللالة،والشينوالدموالضفادعوالقكلوالجرادالطوفان

النملمررتامنها:صر،3عدو)ذكرتصءع!مزحيبهمنالبياضناصعةخرحتويددـالئحية،إلىتحولت

ذكردـ!ردفلمالبكورالأبناءقتا!كل-ذكرتهالذيالرباءأو،الاطأما.البحرانفلاقهيالأخرر-والآيةوالقصمى(،

زأستبههمفيجاءما:بيز،إصايخلىب-الذكرربالأنجاءفرعررفعلهمابينخلطراأهمربدو.الكرمالقرآرفي

المصرينن.أى،فرعونترمسالالهانتقامكانهدا

9v v

http://kotob.has.it



بىوجنودهفرعونتبعحينولكن.العبريينالعبيدأبناءعلىويبقى،أجمعينللمصرين

فرعونعلىالبحربإطباقال!موسىإلهقأممصر،منخروجهمعندإسرأئيل

إلهحعذاإناا:قائلةالحدثذلكعلىأرمسترونجتعقب".إسرائيلبىوأنقذوجنوده

Yahweh؟بأسمعرفإلهإنه..ومتحيزمتوح! Sabaotمكانفلا...الجيويقإلهأو

ا)1(.اقبليإلهببساطةهو،لأحبائهإلاقلبهفيللشافقة

وأ،الخروجقصةرمزيةبينبالربط،الذبيحقصةمعفعلتكما،أرمسترونجتقوم

إلىمردوخشقهاالىالبحرإلهةتعامةقصةوبينتسميها،كماالخروجرةأس!أ

سفرفيالمذكورةالقصةهذه"إن:فتقول)2(،إيليشالاينوماأسطورةفينصفين

رسالةكاساهى...بلللأحداثحرفيةروايةتكونانمنهاالمقصوديكنلمالتكوين

بضقتقومالئالآلهةعلىأعمادوأالذينالقدمالاوسطالشرقلأهلموجهةواضحة

يهوهأنروىفقد،وبعلمردوخأساطيرمنالعكسعلىولكن،نصفينإلىالبحار

حينالواقعفيولكن..الدنيوممط!لمالعاهذافيبالفعلوجداماديأ"1حقيقيابحراشق

نحننفعلكماتاريخياالروايةدقةإلىينظروالم،الخروجقصةالاسرائييونح!!

نأالمعاصرينالعلماءبعضويرى..الأصلىالحدثأهيةيبر!واأنأرادوابل،اليوم

ضدالمزارعونبهاتامثورةعنتحكىكانت،أسطوريةحكايةالاليستالخروجقصة

كانالحدثهذاولكن..11)3(.كنعانبلادفيوحلفائهممصرفيالاقطاعيةالسلطات

يبقفلم،عندهميهوهصفاتفيتغيرتبعهفقد،إسرائيلبىتاريخفيالأهميةشديد

رموزأحدإلى،مذهلةبصورة،تحويلهفيإسرائلبنونجحبل،وجبروتهقسوتهعلى

091.".d1(أول(

الثالي.الفصلانظر:)2(

(3.91.A History of God,)p
أنهعل!معهالتعامليغي،اخروج،قصةونهالورا-"ليالواردالقصصمعظمأنالنربالمعاصرالفكريرى

لطيدودلمأنهخاصة،الزمانعرالنامىلروا!ةتغرحدثكلأنهوهذاعلىودللهم،بالفعلحدثتوقائع

الومريةالأصاطرعليهادونتالئالألراحاك!ثفوافقدذلك،منالعكىوعلى.وقرعهعلىدليلفلا،البداية

حداقاخراأتىوالذىالتررا-تلوينعصرفيتكصن،الراقعفيوالمثكلةابالتصديقأحرىلذلكفهي،!الابية

منهم،كليراهاكحاالأحداثتركيبب!عاددالمعاصرونالعلماءيقوملذا.نفسهالحدثفيوليسأنبيانهزصتست

عندم.لهقدمهلافالنصالض،قراعذنيلهنهحا!تخذهاالئالفلفةأرالنظريةح!
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)1(.والرحمةالتسامى

أسطورياإلهاإلاليسيهوهأن،القراءةححذهمنتستنتجأرمسترونجأنوالوأضح*

العدلبنضريأمرهم،رحيمأخلاقى"11إلهإلىوحشىإلهمنتراثهمفياليهردحوله

وأتجاهاتهم)2(.لصافاتهمانعكاساإلاليسأنهالأمرحقيقةولكن!الأممبينوالاحسان

الأصولية:ونشأةالخروجأسطورة3.

أسطورةإنتقولإذ،أسطوريةبصبغةوتمبغها،أخرىمرةالأحداثالكاتبةتعمم

من،الأسطورة،تحتويهمابكل،الموحدةالثلاثةالأديانفيكبرىأهميةلهاالخروج

تفسيرهاأرمسترونجتقدم؟الثلاثةبالأديانعلاقتهاهيماولكن،ودمويةقسوة

المختار"اللهاشعب1بيعرفماأو"الالهيالاختيار11أسطورهإنفتقول،الخاص

رالاسلام؟والمسيجةاليهوديةفيالأصوليةالزعةلظهورالأولالإلهاممصدركانت
أجلمنالقديمةالأسطورةهذهالتثنيةسفرمؤلفأستخدم..مقVالقرناففي1

ا)3(.االثلاثةالأديانفيتاريخيادوراأدتالىالاختيارفكرةتوضيح

فكرةإلىالأديانمنوغيرها،اليهوديةفيالأصوليةنشأةأرمسترونجرترجع

يتمأنيمكن،البشريةالأفكاركلشأنشأنهاالالهفكرةأن.ممعئا؟الإلهىاالاختيار11

11المختارالشعب11أسطورةأوحتوقدمأ.جماعةلمصلحةتوظيفهاوسوءاستغلالها

الترعةظهوروحئالتثنيةسفركاتبزمنمنذ،الأفقضيقلاهرتيفكربظهور

لأسطورهشرحاالسفرهذاكاتجاتبئفاقد!والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفيالأصولية

دائمايقفبأنهألالهيصفحيثالتوحيد،تاريخفيإيجابيفغالدورلهكان،الخروج

)4(.والمضطهدينالضعفاءجانبإلى

.771ص:يةاليهرد:ضلسحمدا.د(2)

والظر!.بالاصرلةعلاقتهاالأتدانبة"11فكر-حرلالعهيدى،الجحثانظر
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تعقيب:

إسرائل؟بنىوبينأ!لاإبراهيمإلهبينصلةيوجدهل

ال!،موسىإلىكحونفسهيكنلمال!نلاإبراهيمإلهأنعلىارمسترونج"11تستدل

كانفقد.جذريةبصورةالاخرعنمنهصاكلصفاتباختلاف،إسرائيلبئإلهولا

الصفاتببعضيتمتعكانوإنرحيما،ودوداإلهاالأحيانأغلبفيإلوحعيم"11

شعبعلىأرسلهاالىرالأوبئةالذبيحقصىفيوردكماايهوه"،1مثلأيضاالوحشية

فيا،ألسنلااإبراهيمعبدهالذيالالههذاهوامن1حولالتساؤلهذاثأرلقدمصر.

إجابةيوجدلالأنه،الآنإلىمثارايزالولا،للتوراةالنقديةالكتاباتمنالعديد

إبراحيمعندالتوحيدمنشاحولحيرةفيالعلماءيزالولا،السؤالهذاعنمحدده

11التوراة11أنإلى،الأصلفييعودالحرةسببوكانثانيا.اليهودوعندأولا،أ!

هوكماالتناقضمنالكثيروها،للمعلوماتدقيقامصدراتعدلاذاتها،)الحالة(

.الفترةهذهالخاصةالتاريخيةالوثائقغيابجانبإلى،معروف

G."ألاناجرانت1الكندىلمالعاقام Allenاتطور1كتابهفيالقضيةنفسببحث

theلمهGod"الالهفكرة IdeaلمهEvolutionلاألان"11ولكن.7918عامء+،الصادر

اكاديميامنهجايتعلأنهيطرحها،الئالفروضمنأىعنالجزمبصيغةيتحدث

منالعكىوعلىرأى.أىبصحةالجزمدرن،الاحتمالاتبينماويرجحنقديا،

تضعرفرضإلىللوصول،الماضيةالأحداثتركيبب!عأدةتقومأمسترونجف!نذلك،

نإ،المثالسبيلعلى،جرانتيقول.الدراسةلهذهالحتميةالنتيجةهوأنهالقارئمعه

فيمافقطليعىالعلماء،منالكثيرحيرقد)ال!(،إبراهيمإله"هويةاعنالبحث

وماباليهود،)ا!("إبراهيم"صلةعنأيضابل،التاريخيةالناحيةمنهو""بمنيتعلق

()1(.السلام)عليهماموسىإلهنفسههوإبراهيمإلهكانإذا

قبلياإلهاعبدقد)ال!(إبراهيمإنقالمنفمنهمالعلماء،بينالآراءاختلفتومد

إيلأنمنالرغموعلى)2(.عظيمةبأمةووعده،حرانفيلهظهروأنهمحليا(،)أممط

133.".od1)!ك Allen. ,.G The Evolution of the Idea of)

)2(أول.4
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Elشداكط Shaddaiمذهببحثقاموامنانإلا،اليهوديةالديانةخلفيةفيدأئمايقف

يمكنلاأنهيرونالأحبار،سروخخلالمنأوالتوراةنصوصقراءةخلالمنالقضية

إلىأخرونوذهب)1(.وصفتهألىالأسماء.ممعىالجزميمكنولا،الالههذابطيعةالجزم

منكلكانوربماالبهعالما،الالهابعل*1منأخرىصورةكأنربمانفسه"يهوه"أن

نأ"،ألاناجرانت1رأىفيو)2(.الشمسإلهمنأخرىصورةمجردو"يهوه""إلوهيم"

إلههمعبدواوأنهم(،الآلهةمنالعديد)يعبدونوثنيينالأصلفيكانواإسرائيلبئ

)3(.حجريةاسطوانةأوثصباكانتربما،ماديةصررةفيتجلمنايهوه"1

لبىالحقمىالاله11هويةعندصحثونالعلماءيزالولا،الانحئتحسملموالقضية

عليهمويعقوبوإسحاقإبراهيمعلىيطلقوناليهودأنمنالرغموعلىإعرائيل".

ا!إبراهيمعلاقةينفونالعلماءمنكثيراأنإلاالأسلاف"،11أوالآباء"11السلام

المعتقداتأنمفادهتصورإلى،الأسلافلقصةالتاريخيةالدراساتأدتوقدباليهود.

بعينهبضخصأحيانايتصلالذىالقبيلةإلهحولتتركزكانت،الفترةهذهفيالسائدة

ف!نلذلكإضافة.بالأرضالمقدسالوعدإيل،منتلفى،الذىا!،إبراهيممثل

القبليةالديانةمعالتقاعصمتعكسالآباء،قصصفيمستمرةبصفةاس!إيلإلىالاشارة

أنهمإلى)تلميحاالاباءلالهالرثيسيةالثمخصيةأيضايمثل"إ!ل"كانوربما،الكنعانية

()"(.الإلههذاعبدواربما

الأسفار:قيبةقاممنديانةهيأ!إبراهيمديانةا.

نأعلىاليهودتاكيدفي،المبكرةالأسراثيليةالديانةنجاءإعادةسعكلةتكمنرلكن

)إلهوإيليهوهبينالربطلأن،ويعقوبوإسحاقإبراهيمإلهنفسههوايهوه"1

ديانةأنيستنبطهناومنأوالسى؟الشتاتمرحلةمصادرفيإلايوجدلم(،إبراهيم

هيبل،الأصليةإبرأهيمدلانةحقيقتهافيليست"القدمالعهد11يصورهاكماإبراهيم

حئمعروفةغرالأصليةإبراهيمديانةأن)أممطالأسفارهذابتأليفقاموامنديانة

)1(أول.0،.143.4

144.(2.Ibid.,)p
143.(3.Ibid.,)p

14/1.".(4"Encyclopedia of Rel.! on: (2nd,).de"Abraham)
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تتشكللا)ا!(إبراهيمقصةأنالآنالمعروفمنأصبحأنهجانبإلىهذا(.الان

يعودوماالإلوهيمى،للمصدريعودمايوجدبلالخصسة،الأسفارفيواحدةحدةكو

في"اع"الكهنوتيالمصدرلهااضافهماجانبإلىفلهوزن،قالكمااليهووىللمصدر

العئخصية)1(.الكاتبنظروجهةتعكسالنهايةفيفهى،الشتاتبعدما!هـ3

3السلامعليهمالموسىأملابراهيم*العهد"!نهل.ب

لنسإبراهيمإلهأنعلىأ!لا،لابراهيم"إلوهيم"قطعهالذىالعهد"11قضيةوتؤكد

نأإبراهيممنالالهطلببأنبدأالعهدإنيقول؟اليهوويفالمصدراليهود.إلهمر

منمقدسةوبركةنسلهمنكبرةبأمةووعدهحديدةأرضإلىويذهبالأرضيترك

ولكنله)3(.كميراثالأرضإبرأهيمالربيعطي،كنعانإلىيصلوحين)2(،الرب

بذريةالوعدلهالرب4يوكدحيثأخرىمرةالتكولنسفرفيلذروتهالوعديصل

هذهفينجدولا)4(.الفراتإلىاليل()نهرمصرنهرمنبالأرضصرأحةويعدهكثرة

فيالأمرلأنالسيناوى،الوعدفيكما،القانونأوالشريعةباتباعشرطأممطالفقرات

سوىمنهيطلبلموالمختار،العبد"فقط"،ا!لابراهيمإلهئاوعذاكانالأصل

.()إسرائيلببئأوا!.مموسىلهصلةلابذلكفالوعد.الذبيحقصةفيالربطاعة

"إيلباسم،لابراهيمالربفيهايظهر،التكوينسفرفيوردتالئالقصةوهذه

الكاتبولكنإسراثيل.ببئلهعلاقةلاالرعدأنيؤكدمماا)6(،ايهرها1ولشىشداى"

.d1(أول(

أمةفاحملك(ريك.القالأرضإلىأبيكبيتومنعرتكومنأرضكمناذبلأبرامالرب"اوقال)2(

ا-2/1.13ايكوين:ا....*ألتولاعنكهباركيكوأبارك.يركةوتكرناحمكوأعظموأبارككعفبمة

12.17/الكردن:ا0011للربمذبحاخاكفبئالآرضهذدأعطىلنملكقالولأبرامالربوظهر11)3(

ككرنهكذالهقالوتعثماأناشطعتإنالنجرمعدوالسحاءإلانظرقالوخارجإلىأخرحهئم)4(

11لترثهاالأرضهذفىليعطيكالكلدانيينأورمنأخرحكالذىالرب(نالهرقال11(،ه1/ه)التكوكن:نلث"

151/)التكرين: )0 Vلإمصرفرمنالأرضهذفىأعطىلن!لكقائلاميثاقاأبراممعالربقطعاليومذلكالط

18(.15/)اليهرين:"الفراتفرالكبرانس

15/1.,،(5"Encyclopedia of Rel" ion: (2nd,).de"Abraham)
كاملاكنوأمامىصالقديراللةأنالهقالولأبرامالربظهرسنةتسعينوتعابنأبرامكازل+و)6(

11لترئهاهذدـالأرضلبعطيكالكلدانييناورمنأخرحكالذىالربانالهقالا1(،17/)اقكرين:""الت!

1511/)التكر!ن: )0 Vثداىلايلترجةالقديراللة"ghtyGod11)اف!أ am the .A
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نإ.ا!"يقولحيث)1(،الخروجسفرفيتحويراتعدةعليهايدخل"!"الكهنوتي

علىليؤكدوذلكايهوه"،1باسم!رفوهلمالأسلافأنموسىإلىاوحىقدالرب

أحبارأو)3(الربانيونذهبوقدلهم)2(.بالنسبةأيضاساريةوأنها،الأوليالعهدقضية

?Midrashا)4(ابالمدراشا1المعروفةشروحهمفييقولونفهمذلك،منأبعدإلىاليهوفى

وسطيعيشكانحنالواحد"الإله11وجودعرفمنأولهوالعكلاإبراهيمإن

امتحاناكانمعروفةغيرأرضإلىلذمبدعوتهوأنال!طدانيين،أرضفيالوثنيين

ثيءكلعلىالقادرالالهلأنويعقوب:إحاقابلأبسظهرتوأنا.الربأناله:قالمرسىاللةكلماثم)1(

2-3(.6/)الحروج:"عندهماعرف!ودـفلملاحمىوأما

15/1.,"Abraham".4.(2)ء Encyclopedia of Religion: (2nd)e

الرسرل!أكامالعربيستخدمهاوكانربافي"11لكلمةالعربيةفيالمذكرحمعصيةهيربانيون"11كلمة)3(

عليها!طلقكماأحبار".11لكلمةمرادفةوهيوفقهانه،اليهردىالد!رحالأى،الحاخاماتإلىللإمارة

tRabbinical"التمرديةالحاخاميةالهودية11 (Talmudic) Judaismاليهودية11أو"،الحاخاميةالهردية11أو

بينالسائدالبهودكةالمقيدةضكلكلتتعبرو!يالكلاسييهة"؟اليهردية11أوالىسلانية"،اليهردلمحة11أواللمودية"،

القراعونالهوداستخدموقد.م18القرننهايةوحق،م9قحرالملامنابتداءلمالعافياليهرد!ةالجصاعاتمعظم

حهردممرذهوإنمالهم،المعاديالدمحقالفرئ-بهيرستالذىالديئالنق(نعلىليركدوا،المصطلححدا

وحعلوهاالتلصود،اوالثمفريةالريحة:ابتدعراالم!صنوبة()الريعة3التورافسروااشذكنالفقهاء()أىالحاخامات

جماعةإلىالقرائينوبتحول.وحسبالتوراةإلىتدالئالتوراتيةالهردكةعنلهامم!زا،الدينيةرؤيتهمأصاس

والصهيونية"واليهودلآاليهود11موصوعة:ترادفينو"انبهود!ة""الحاخاميةالهود!ة11ممصلحاأصى،مامةديخية

5.124/الصرى:الوهابعبدللدكتور

يخهيتبعونوكانواالقدم،العهدعلى)الربانيوذ(اليهودأحبارتغاصمنمهةجمموعةهو!المدراش*)4(

مالاخاد؟مدرئىيسمىوالآخر،والقصصصرري19بالجانبو!ئ"،أحادهامدشاش1!سصىالأولمهجيز

وتنقسمالر!ة.منهجايضاويصى...إ!،الخصيةوالأحوالالثرعيةوالقاوىالأحكامبتفصلو!م

والمسوالبشظ!التفكلالرمزىالتفرهى،مذابأربعةإلىالثر!ةفقهاءلبعاالئالتف!ومذاب

ا:القلأمالمالعافياليهرد11راشد:فرجيدد.عدالعلم،ا-كمامصطفىا.د.:انظرالباصئ.والموالاخهادممط

يحاولالقدمالعهدتفرفينهحأنهموول19شثر:إلىللإشاردتشخدمالمدراش"11كلمةأذوحاءا.9عى

جعينإلىتصلالئالخفيةالمعانإلىرصرلالفاظ،9راالنصرء!تخريجفيوالتوسعوكلحاتهآكاتهبعضفيالتع!ق

موصوعةالمسكلى:عبدالوهابد.انظر:مدراشيما.أحكاممنالمثنادـ،خصوصاأساصا،التلسودوقكرنأحيانا.

شفريا.متداولةكانتأنبعدالجلادى،الالطنالفوتدوي!ابدأوقد.اtr/ه:والصهيويخةواليهرديةاليهرد

حئالقاسرهذهمنالبهرلهوأضيفالميلادىالئافيالفسذفيبداالمدراشتدوينف!نالهرد!ةالمصادروحب

انظر:والعنرين.والحادىالفر!نالفسنيتفيمعاصسإضافاتويرحدبل،ابدىعرالثالتالقرذ

pedia. org/ wiki/Midrashن!اhttp:// en. wi

مجحرعةاثنادـهي(نكماوتلخيصها.:نكرارحاحفظهاحصركاالثفو!ة،الربعةدراتإلفثر:اثمظهاما

عرصعة:للريعالأصاجةالمصادرهنممدراوتعدالقدم،العهدأسفارتتناولوافتفاصالروحمنمرصعية

.1-44اtr/ه:رالصهويةوايهردبةال!ود
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بركةيستحقجعلهمما،إسحاقولدهبذبحامرهفيلذروتهرصلوالذيلايمانه،

المكتوبة11الموسويةالشريعةيعرفكانإنهيقولونأنهمذللثمنرالأكثر.الرب

بالأحداثيخبرهاللة،منوجاتلقىأنه.ممعئنبياكانإنهويقولونوالثفوية"،

الجبية)1(.والأمورالمسحقبلية

الآتي:هوالآنحئالتوراتيةالدراساتمنالراجحإذن

.التوراةمصادرحسبالكنعافيالإله"إيل"عبدواقدربماالآباءأن.

كاتبنظروجهةإلاتع!صلالأنها،معروفةغيرالس!لاإبرأحعيمديانةأن.

مصادرها.إختلافعلى،التوراةنصوص

.وحدهأ!لالإبرأهيمكانبلإسراثيل،لبييكنلمالأصلفيالعهدأن.

صحيح،النه!موسىإلهحولشىال!إبراهيمإلهأنعنأرمسترونجقالتهماإذن

ولكنها.التحليلأسلوباختلافمع؟الغربفيالتاريخيةالدراساتنظروجهةمن

وذلك)2(،السلامعليهماموسىإلههوإبراحعيمإلهأنالؤكد"1أخرىمرةعادت

لهذهرفضإلىالوثية؟لاذلهةإنكاردونواحد"،"إلهعبادةمنالتطورحلقةلتتصل

نأبدفلا.الثافيإشعيأءسثرفيحاءكما؟وحدهيهوهبعبادةالأمرثمالوئنية،الآلهة

منهجها.حسبالتطورالعقدفي"،11حلاقةانقطعتوإلاالأسفار،أحداثتتصل

أ!لا؟موسىإلههومن:اكفيالمطلب

المديية:النظرية

تقولا؟إلوهيماااالآباءإلهوبيزأ!موسىإله"يهوهابينفعيةصلةيوجدهل

كانأنهيبدوولكناباثأ"،"إلهاسميهوهعلىإسرائيلبنوأطلقالقد1:أرمسترونج

إلهايهوهكاناربمالآباء!عبدهالذىالكنعالماالآلهةكبرإيل"11عنLممامختلفاإلها

جميعفييهوهف!نالتوراةلتقروكما..،إسرائيللبىإلهايصبحأنقبلآخرلشعب

Genesisبالصروفالمدراكألطذلكورد)1( Rabbahصرحرلبهتغلفةتفاصرعدديحعوهو

الجلادى.السادسالقرنحوالميححعإنهوكالاليهرءت،

16/1.,"Encyclopediaof Religion: (2nd ).de". "Abraham

نحتلفيز.إلميزكلتتخدثاضوسا-اأذو!هردـ،إلريمبهتالصفاتاحتلافستأرمررنحاشخت)2(
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أطلقأنهمنالرغمعلىإبرأهيم"،"إلهبالفعلأنهعلىيصركان،لموسىالأولىتجلياته

موسى؟إلهموشداي""إيلإبراهيمإلهملولكنشداي".إيلالبدايةفينفسهعلى

يهوهأنالبعضأقترحفق!.،موسىإلهماححيةحولكبيرجدلاثار:أرمسترونجتقول

)ألاردن(،Midianمدينفيعبدالذممط،البراكينإلهوهومحاربا،إلهاالأصلفيكان

إذاحذاايهوه"،1إسرأئلبنواكششفكيفنعرفأنأبدايمكننالن،الواقعفيولكن

قبل)1(؟منالتورأةكتبةهذايلحظلمأولكنجديدا"،إلهاحقاكان

عل!يهالأمركانماعكسعلى،اليوماهتمامناتثيرالقضيةهذهأنأرمسترونجترى

كانتالقدملمالعافيالآلهةلأنالتضيةهذهتعنيهمتكنلمإذالأسفار،كتبةعند

أخرىالهةتناظرأنهاعلىما،منطعقةفيللآلهةينظركأنأو،الأحيانأغلبلطتدمج

حعلقدالخروجحذاأنهو،الأولالمقامفيالآنيهمناالذ!ولكنالمن!ة.نفسفي

المحبالإلهإيل"11مثلالواحد،الالهكانبأنهأقنعهمفقدالأكيد،إسرائيلإلهيهوهمن

)2(.ويعقوبوإسحاقلابرأميم

Midianite"المدينيةالنظرية11هذهالآننقضواالعلماءولكن theoryنإقالتالى؟

ب!لههالتقىقدموسىبأنتسليمهممنالركمعلى،الدينإلهاكانالأصلفييهوه

فيهاباقىثمالمصرينن،أحدقتلأنبعدمصرمنإليهافرالى،مدينفيمرةلأوليهوه

نأدون"المشتعلةالشجرة11أ!موسىرأىهناكأيضا.فيهاوتزوجالزمنمنمدة

وهذه.hineniاهأنذا"1موسىفصاحباحمه،يهوهناداهمنهادناوحينالنار،تاكلها

يطلبكانالذيبالربيلتقىكانعندماإسراثيل،بيأنبياءمننىكلإجابةهي

ناداه،لين!إمالأنهالربرأىافلما1:الخروجسفرفيجاءكماكليا،خضوعامنه

اخلعححهنا.إلىتقتربلافقالهأنذا.فقال.موسىموسىقالوالعليقةوسطمناللة

إلهاناقالثم.مقدسةأرضعليهواقفأنتالذىالموضعلأن.رجليكمنحذاءك

إلىينظرأنخافلأنهوجههموسىفغطىيعقوبرإلهاسحقوإلهإبرأهيمإلهأبيك

012(1.A History of God,)p
)2(أول.4
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.(1)االلةا

أنهاإلاايهوه"،1بهويةالخاصة،القضيةهذهتحسملمأرمسترونجأنمنالرغموعلى

يزاللابينهماالفرقأنرغمإلوهيم*،11نفسههو"يهوه"إنلتقولالنهايةفيتعود

فهويهوهأما،طعامهويثماركهابرامحيممعيجلسصديقاإلهاكانإبرأهيمفإله:اضحا.

سأل"فحينموسىوبينبينهفاصلةمسافةيبقيأنعلىويصربالرعبيوحيإله

يهوهيردالألرهية"،11حقتعطيهالئوموهلاته"11أحمهعنلهظهرالذيألالهموسى

بالعبريةيقول؟نفسهعنيفصحأنمنفبدلا!قررنلعدةالمرحدينحيرتبتورية

1'Eheyhasher ehyeh?11)11+أو)2(ا am who I.aبكروفالخروجسفرفيك!بتوقد

ا)3(.أهيها)الذي(شيرأأكحيه11:العبري.ممنطوقهاولكنعربية

بالقطعيكنلميهوه"إنفتقول،البارةفذهالخاصتفسيرهاأرمسترونجتقدم

تكنلمفالعبريةا،بنفسهنفسهموجداكائنأنهبعدفيماالفلاسفةيعنيهكانمايعئ

هذهتكتعسبالعبريةتبدألمبل،المرحلةمذهفيالميتافيزيقىالبعدهذا!-

يشيركانالربأنويبدو.التأريخهذأمنسنة2...حوأليبعدإلاالمصطلحات

فيعبارةتردفعندمامتعمد،غموضبهااعبريةامقولةهىEheyh...آخرلشيء

الذىالمكانعنفكرةأدنلدكطليىتعىفإلحاذححبوا"،حيثذححبوا11مثلاضورادا

.ممنتفكمرالا1تعىف!نها،العبارةكعذهموسىعلىالربيردحينلذا،إليهذمحبوا

الالهبطيعةيتعلقفيمابهمسموحايكنلمفالنقاشا؟االخاصبشأنكاححتم...اكون

،اولisto"+لمههحح..21.0.4:انضر0-346/ء:شافىضر(1)

.d2(أول(

كونيارسأتوكب19رتولطكون".الذىطكرن11أيفا:ترجمتأكور"،أنا11بالعبربةا+*6وهىأهيه)3(

تكلمكانكدمانضهعلىأطلقهالرهـالذىاصم11إنهبامريكا(اليرنايخةالأرئرذكشةبالكنيسةالالاءأحدهو)

اصمهرالربعلىعادؤيطلقاتىاالحبر!ي:الاصم.للرحود..الواحددوكيرتهأبديتهصتويصرمرص،إلى

الكانن.أنا،هو"هانا:إلىالعريةاطغةافيأيه"الذىا.أههالصارذ:ترجمت:قد...بالربعاددوينرحمابهودـا،

انظر:الكاثن+.أناااوبقرل:الجديدالعدوعدبدومراتلفهإف!رتبسهالذى3الالنص!ححر..وحدا.

.odoxonline؟ل!pا=+ا orء".bibah//:ptth o

3.114/الخروخ:ايفر+إليكمأر!حيأحيهإصانيلدكىتتهولحصكذاوقالأححيه"الذىأحيهالموصالنا"امتا

AHistory:52ا.الض.:؟ of God
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)1(.شعبهتاريخفييشاركبأنوعدهأنهويكفىالوثنيبن،عندالحالكانكما

تعقب:

اليهود:أجارشروجفيالسحلاإبراهم

إبرأهيمس!يدنالقصةتمامامختلغعةر:اياتالأوربيه،الوسطىالعصورفترذفيظهرت

الضوءتلاتىولعلها.Klinghoffeمكلينجوفر)2"أليهودممماالعالمتفاصيلهاأوردا!لا،

فيظهركما،اليهوديةالمصادرإلىأسبهانيا"افي1الاسلاميةالثاقافةدخولبدايةعلى

)3(.
"إلهعنالبحثإعادةحاولوالذكما،خاصةبصفة،ميمودبرتموسىكتابات

القرآنفيورد.ممامستجنا،الخالصالتوحيد"11إليهينسبأنوحاولالئ!"إبراهيم

أستقرتالذيبالمعئموحداأ!لاإبرإكميميكمتلمأليهودية؟الأسفارفح!سب.الكريم

(Ibid,.1)هه.22-21

Davidكليمجرفرد!د)2( Klinghofferالروحيةترحتهعنكبوقدلامريكا،مميميهودىكاتبهر

تو،الجدلمنالبهرأثارتالئالمؤلفاتسعدداكتب"ا.اكيهردى"أصرحديدمرلددـمنإلىالجردية"11

Theالالهاكئافأهمها Discovery /f God،بكلمهواعتداقرحيد،مع!إبراحيمرحلةع!وهر

ولاالغموضيلفهكتابالررادباذذلكيبرروموميصوذ،بتمرصى:خاعةالهردأجاركاباتعلىرثيي

لل"لاعيىالبهودرفضلم11كتا!أضراا،عدر.حاض19:تعليقاتالثفوبةالررارخلالصإلافهصهيمكن

the Jews Rejected Jesus'لم،العاتاريخلتيرأدىممااليهردية،صتالمسيحيةانفمالىصتفيهتحدث!الذى

أوربا:فيالاسلا.انثارمنمغالذىالحصنالمسجيةكانتحيث

.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/David_ Klinghoffer

الهرد-تيققدوذلمنكمثالأوردهاحوبلما،يئالتح!دلاب!-القمةيوردلمكلينجوفرأنبالذكروالجد!ر

كلت!شخميما%براهيمبوحودالتصديقوحزمحالفا،رأياتتنفهموأنهركم)ا!(1إبراهيماترحيد1في

اياريخية.الناحية

قرطبةفيولدوالفكر،الحفارزإصلاميعربىضكرالقرطى.اليهودىالربطميصونبنالذعدلنمرسىهو)3(

1فيالهردرالعلماءالقضا-ستصؤلأ 1 ro،آدابفيبارعاكادم.4012مصرفيوترفيباسبانياقرطبةفيم

صتتلصيذشيرحهدينومنيهرديا،ودياعربياتعليحاتلقى.والفلسفةالرمماضيةوالعلوموالطبالقحوالعهدالدب-

ئوراوـ*امثئ1كتابالأخرىكبهومن.للصثاهدتيقتفسروهو+الراج"كاببههأهمهن.باحهالنتلايذ

قراءتهاليهردقضاوكليستطيعحئلالحبريةكتهالدىالوحيدالكتابوحرالر!عة(إعادد)(والنرارد!ا"تثهأي

3إل!فطرواولافي،حاء.مماوالاضفادة ";b.كتبهالذى4ت"الحانردلالة11كتابأيفاكتبماأهمو-لللصرد

الإنان.فيالخاك!غر!العقللأذوالدلىتالحغلبيزيونتأنميصرنا!تفيهومجاول،العبريةإلىترحمثملالعربية

باحمهالنر!فيو!رف3/367-936.ا:!الصهرنيةاواليهوديةاليهود"امرصعةالصرى:عدالوهابد.انطر:

بن+مرصىالرتياخصاروهىولكا!+4*2رمم"11أومحرد(ا+تأى)يحريخد-فيول9Maimoniء4الاغرلمى

صتئلاثةيدعلىالعلمتلقىفقدالر!ى،العصورفييهردىفيلسرفأهمإنهزيدانيرصفد.ويقرلميمرن".

انظر:.مباثركرلثكلىرشدا+توصالصاتابتتلاميذأحدومنالأفلح،ادتوهمالملمينعلماء

http:// www. ziedan. com/ memory/3. asp
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نإالآباء،لدينامتدادهياليهوديهبأنالقولالصعبفمنبعد؟فيمااليهوديةعليه

لهذهتاريحىمخرجعنالبحثمنبدلافكان.الفترةهذهفيبدأقدالتوحيديكنلم

والمؤرخين.الأديانعلماءعندخاصة،الآنإلىمعضلةالواقعفيتزاللاالى،القضية

بنموسىقالهماكانلذأ؟مختلفةبنظرةالأحبارلتفاسيرينظروناليهود،علماءولكن

إلىميمونبنقالهماتفاصيلوسنرجئ.الآنحئاليهودعلماءأهتماممحطميمون

كونجانبإلى؟اليهوديةفي"الخالصالتوحيد11.ممصدريتعلقلأنه،التاليالمبحث

الحالية.اليهودلعقاثدالأرل"،المصدر11ميمونبنموسى

ء+*
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الثالثالمبحث

اليهوديضالديانضفىتطووالتوحيدمراحل

:مرةمناكثرللوثيةإسرائلبقارتداد:الأولالمطلب

الوثنية:الآالةبوجودتقراليهودىللتوحيدمرحلةأول

لموالعاألان!أنبينالشاسعالبرزخهذاليانتحعاديهوهإن،أرمسترونجتقول

الهةأيالبعيدد،للآلهةالبدايهفيالبشرعبادةبينتقارنفهي.أخرىمرةالمقدس

ومردوخمثلءبعلمعهاالتعامليسهلبألههالناساستبدلهاوالئ،s!ماgdsالسماء

طورفيح!دثماهو،الشاسعالبرزخهذافتجإعادةعلىوالدليل)1(.الأموالإلهة

والبقاءملابسهمتطهرايهوه"1منهمطلب،الجبلإلىإسرائيلبنورحلفحينسياء،

فمن،أسفلهلمىأوللجبلالصعوداحذروا11قأثلا:لتحذيرهمموسىواضطربيدا.

لأنالبشر،ضعالآلمعةتعاملفيأختلافحدثفهناا)2(.ايقتلسوفالجبلهذايمعى

تلقىحيثلحبلقمةإلىوحدهموسىصعدقفدعنه.بعيدايبقواأنمنهمطلبيهوه

الأضياء،-طبيعةفيوالعدالةوالانسحامالنظاممبادئالبعريتعلمأنمننجدلا،الألواح

ىأعل،منموسىإلىص!لمتمدالشريعةأننرى،الوثنيةالرواياتفيالحالهوكما

البشر)3(.علىمتعاليةفوميةحهةمن

كازالذكيالماء،إلهعكرعلىالر،مناقرلا*ممدحأهاالرثية،الآلمةعنأرمترونجكلامصت!بصر)1(

البئرأزهولالقرب،المقمودأنويدووصدوخ.بعلثلفهمقرلبةأخرىلألهةاصتبدلرهولذا،عنهمبيدا

كرحدفلاوإلا+د-،قريةأفااليزمرن"1الأصاط!،حولهاومجرعرنلمها،منلتصكنواممائللها!محرنكانرا

يختلقه.الذىهرالانانكانإذا،القربلهذاتصورىفيآحرتغر

رأسإلىيخاء-حلعلىالر!نزلو...الجلأضلفيفرمفوااللةلملاقادالمحلةمنالثبموصأخرجو3)2(

لإكخصوا.لنلاالعبحذرانحدرلموصالربفقال.سىصفمعدالجبلرأسإلىموصاللةدعاوالجل

فقال.الربيطث!*لمحمللاالر!إل!تردرنالذالكفةأيخاليقدلىكثروذ.نهميخسقطليظرواالرب

اضرقدصه"ا.:للداداحدهأقمقائلاحذرتناأنتلأنكسيناءحباإل!عدأنالعب!درلاللربموصى

-123.ا917/ثخ:.ا

23-22.(3 A History ofGod:pp)
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الخمسة:الأسفارفيبايوحيديوحينصيوجدلا.

علىموسىمعميثاقاأبرمقدالربإنيقال)1(،الخروجسافرستالأخيرالنصفي

الواقع،فييكونوالمإسرأليلبىأنتخبرناذاتهافيالعهد"11ف!صةولكنسيناء)2(.جبل

فيإلامعئلهليع!العهدلأن؟أرمسترونجتقولكما،التاريخهذاحئ،موحدين

الإله،يهوهأنيؤمنوالمإسرائيلبىأنرأيهاوفي)3(.الآلهةبتعددتؤمنالئالأجواء

تحديدا،،الميثاقهذافيوعدححمكأنبلالواحد،ألالههوكانسيناء،فيتجلىالذي

بعدماقتاعهاسببعنأما.وحدهيهوهويعبدونالأخرىالآلهةسيتجاهلونأنهم

واحدةعبارةتجدأنجداالصعبمنإنهاا:فتقولالومت،ححذافيموحدينكوكحم

،أخرىآلهةبوجودتسلمالعش!رالوصاياوحئ،الخمسةالأسافارفيبالتوحيدتوحي

بيتمنمصرأرضمنأخرجكالذىإلهكالربأنااا:الخروجسفرفيجاءكما

مماما،صورةولامنحوتاتمثالالكتصنعلا.أمامىلاأخرىآلهةلكيكنلا.ديةالعبر

إلهكالربأنالأنيتعبدهنلاولهنتسجدلا..الأرضفيماوفوقمنأصسماءافي

.011)"(.والرابعالثالثالجيلفيالأبناءفيالآباءذنوبأفتقدغيور،إله

الالهة:وتعددللوثنيةإسرائيلبنىارتداد.

الزمن،هذافيمسبوقةغيرقضيةكانتالواحدالإلهعبادةإنأرمسترونجحتاقول

يتجاهلوأنمصر،فيوحدهالشمسإلهعبادةيفرضأنحاولاخناتونأنبدليل

عهدفيأخرىمرةأنقلبتماوسرعانتفلحلمسياستهولكن،التقليديةالأخرىالآلم!ة

إن11:وتقول،أخرىمرةخاالمانافكرةتقحموهي(.مصر)حكمفيخلفوهمن

الميلادى.اخامىالقرنفيتحرءرخمالذى(9)

.م.ق0012حواليكاذالحدثهداأنيقرض)2(

واحد،إلهلعبادديكرنالمهدأنتقصدوربماالآلم!ة؟وتعددالع!د"11فيالحتصيةالعلاتةأرمرونحترص!لم)3(

محلفة.؟لهةذuص

A.23-22.الظر:2-د.02/:الخروجخر)4( History of God: pp

رحددـ،الثس!إلهعبادديفرضأنأخناترذفصحاولةموقة،غرتضهةألحاعلىعلىدللالىهذالكن)د(

عرددبدليل،العارضهرالركوأنالثر،نفرسؤوحردلهاكانالتوحيدد!سدأتعلىدليلرأيها،حص

الحديئة.العصورلضالمختلفةلصورهاالإلحادأمواجتتقاذفهاأنقبا،الفهاكةرللترجدبةالث
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ويبين.الحماقةمبيلستيعد4،ىإ/لم،ىبالمانا)1(للشعورمصدرايكونأنيمكنماتجاهل

اثتفقد،بسهولةالأخرىالآلهةعبادديتركوالمأنهمإسرأئيللبئاللاحقالتاريخ

استقرحينأنهححذا،علىالدليل."للخصوبةإلهايكنلمولكنه،للحربإلهأنهيهوه

يجعلأنعلىقادراكانلأنه،كنعانإلهابعل"1لعبادةتلقائياارتدوا،كنعانفياليهود

كثيرأحثوححمالأنبياءأنمنالرغموعلىا)2(.اأيضاللخصوبةإلهالكولهتنمومحاصيلهم

وعناةوعشيرةبعلعبادةفياستمرغالبيتهمأنإلا،يهوهمعلميثاقهمألاخلاصعلى

يذهبواأنقبلمنذلكفعلوأفقد؟التوراةفيوردوحسمبابل.التقليديةبالطريقة

الوثئللدينالناسبقيةارتدسيناء،جبلعلى)أ!(موسىكانفحين.لكنعان

بأداءوقامواالإيل"،1التقليدىالتمثالوحرذعبيا،عجلاوصنعواالقديمالكنعاني

)3(.أمامهالعثعالر

يوحىالذيالإلهتجلىبينالتناقضتظهرالئالروايةهذهأرمسترونجوترجع

للأسفارالأخيربنالمحررينمنمحاولةإلىالذحىالعجلعبادةوبين،الجبلعلىبالرهبة

بئفيحدثالذيالمؤلمألانقسامعلىيدللواأن(،الأخيرةصورتهأ)فيالخمسة

بالمقلس،بالعورتعلقموقفأىفي+المانا"تعرأرمترونجتخدم.الوثيةالآلهةحوخاالمقصردالمصدر(1)

المجطحزرثقافاتمققداتعلى-كودرنجتونالمجيالمثرتول-حبالأصلاتتمار؟ـفيمنالركمعلى

مرعلى،الإلهامفهرم*1أنفكرفىلترسيخاضخدامهعلىتصرأرمترونجحرلكن.والمبلانيزيةالولينيزيةالهادي

فكرؤإقحامولكن".المقدس".هذامعطقيحينالانانبه!عركاخى،اباطئ"،1شعورهكون!دولا،التاريخ

مذارقالفمدcPfeiffer.فئفر.المجىاللامحرتعامقبا-مافكرهـقالهىتحديدا،الشاقهذافيا"نا

29ثرهـعامبحث V.(أمرالذىهرالمرعبالألهافهذا1:قالجث،بالمرعبأيضاإصافيب-إله!صفكما

لبحرعررممعندأخرىصدب!نقاذهمقامثملهم.يهردـإلماأعب!ءثمصرشإصائيلبقمعبالخروجموص

تسمىالىالآلههمنبعددلمocaإnuminaالمحليالمقدسباضبدال!روقامكنعانأرضإلىعبرواوحين..الأحمر

راحع:".الخصبآلهةوهى*بعل"او+لعيم"

,PfeifferRobert,.H The Dual. Origin of Hebrew Monotheism, Journal of Biblical Literature

591-491.05.)2791(4/3..vol.,46 No

أؤأثريوأ:تعالىقالكصاقلوكم،فيراصخةأصلا،الرئةفكرزلأذيعودرمماللرثنيةإصإئيلبئارتدادإن)2(

بئبصورؤتعلق)فيصاصحيحا،ألانحرانترأىكانرربما391.البقرد:ا(بكفرهمائعخلفلوبهخلي

وأهم(،الآلهة-الحديد)يبد:نوثونالأصلل!كانواإصانيلىبقإذقالحيناجة(؟الحاالترراؤفيإصائيل

انظر:،حجريةا!رانةأونحاكاتركلا،ماديةصرر-زقبلى!-ايهرو"1إلههمعدوا

1430..,GoلمهAllen, ,G The Evolution of the Idea.

23.(3.A History of God:)p
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ولكنقبل،منالنيليهوهبدتأيضابشروا)ال!(موسىمثلفالأنبياء.إسرائيل

القدبمةالوثنيةالشعاثريريدونكانوأذلك،منالعكسعلى،الناسأغلبأنالوامع

نأ،أرمسترونجوترى)1(.والانسانوالطبيعةالآلهةبينتوحدالئ"الكليةابرؤيمها1

هناكذويهمإلىوأنضمواكنعانأرضإلىإسرائيلبنووصلعندماانهتخبرناالتورأة

موسى،خلفالذى)2(،يشوعوترأس،يهوهمععهداإبرأححيمأحفادجمغ"أبرم

وعرض،إليهمايهوه"1يشوعقدماللقاءهذاوفي!ليهوهممثلابصانتهالتوقغ،مراسيم

منالرعيهالموأفقةطلبثم)3(،ويعقوبوإسحاقإبراهيممعأبرمهاالئالعهودلهم

الآلهةوبينيهوهبينخيرعمفقد4(.)الاتفاقنجودعلىمجتمعينإسرائيلشعب

كانرالذى،يهوهمثلإلهوجودلعدم،قبولهفييترددوالمول!ضهمالتقل!يدية،الكنعانية

theirإلههميصبحرأنالمهمةيعحملبأنجديرأ elohim.نأمنحذرهميشوعولكن

يدمرححم)3(.فسوفشروطهأهملواوإذاحدا،غيوراكانيهوه

للوثنية،فيهذملاتقولهفماللأحدأث؟أرمسترونجقراعةهىمذهتكرنلاولم*

تصورها.في،والاسالآلهةبينتوحدالى،الأسطوريةالوثنيةالرؤيةلهذهمدحححوبل

"بعل*:)كهنة(رأنبياء+الليا*ابيبيناباظرة.

لعبادةوعادوا،التوراةلتاتركمابعهدهميفوالمكعادقم،إسراثيل،بئولكن

هذهعبادةأسلوبعنجذريايهوهعبادةاختلافمنالركمعلى،وعشيرةوعناةبعل

إبانحدثكماذلك،مردـبعدمنأكثرالآلهةهذهلعبادةإسراثيلبنوعادوقد.الآلهة

.d(1)أول

بيثلمودخلايهمنإصانيلب-وخرتقرمه،لى!موصخلفإنهيلنرذ،ين!وشعننسههو)2(

المقص.

الفرية.الرؤكةلىيور"،11إسرايخابئإلههرليى3،إلوهيم11الاتاءإلهأنالابتالجحثفيعرضنا)3(

واعدوامصروفيالركبرئيآبا:كمعبحمالذينالآلهةوانزعواوأمانةبكحالواعبد:دالرباخوا+فالآن4()

عبمممالذ!تالآلهةكاذإذتبدونمناليرملأنفسكمفاختأرواالربتعبدواأذأعينكمفيصاءإنو.الر!

.الربفنعبدويقأنا:أماأشضهمفيساكنرذأتمالذءتالأمرر!ننآلهةكانوإزالنهرعبرفيالد!نآلا:كم

-2441.116/ايثرع:7أخرىآلهةلعبدالر!تركأنلاحاشاوقالواالعبفاحاب

24.(5A History of God:)p

وإذا.خطاياكموذنرلكميعفرلاهو.كيوزإلهوقدرسإلهلأنهالربتبلواأن:نتقدسلاللعبيثوع.افقال

2(..-ا249/اثمرع:أي!1130إأ!أدبعدو!كمإليهممييءيرحعغريبآلهةوعبدتمالربترمحم
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زوجتهوأرادتالثممالية،إسرأئيلمملكةفيالعرشتولىالذمم!Ahabا)1(أحابا11ح!3

مخلصابقىأحابأنإلا،وعشيرةبعلدينإلىالبلاددينتغيرأنJezebelجزيبيل

Elijahا)2(ا"إيليايدءىفيبدأ،عهدهأوأخرفيالقحطالبلادأصابوحين،ليهوه

ليشهدواوالناسأحابالملكبدعوةوقامالبلاد،عبريتنقلإلهى"(هوايهوه1)وتعئ

وأمربعلكهنةمنكاهنحضورفيالناسفيإيلياخطبو"بعل".ايهوه"1بينمنافسه

السماءمننأرأليرسلاالالهينالنأسودعابعل،لأنبياء)3(وآخرلهثور،ثورينبإحضار

علىالناسفخروالثور،المذبحالتهمتنارأأرسل)يهوه(إيلياإلهأنإلاألمحرقة،تشعل

وأمرمتسامحا،يكنلمإيل!اولكن"،الالههو...يهوهالإلههوايهوه1:مائلينوجوههم

جميعا)4(.بذبحهمومامبعلأنبياءب!حضار

الوثنية:بالاالةبالاعرافثوحيالمناظرة.

نأالملأ،علىتمتالىابعل"،1ركاهنإييايينالمناظرةوامعةمنأرمسترونجتستتنج

".يهوهعبادةعلىإسرائيلبئيجبروأنالوثية،الآلهةعبادةعلىيقضىأناستطاعإيليا

بعبادةإيياأمرهمفقداليهود،عنالتوحيدمنشأتفسرلا،تقولكماالوأقعة،هذهولكن

وثى"،11آخرإلهمعالمناظرةبهذهقامبلالواحد،الإلههوايهوه"1إنيقللمولكنهيهوه

بوجودها)6(.أعترافا،الأديانعلماءمنوكرهاأرمستررنج،تراهامومحو

الئفل!طين،ثهالزإصراثل"امملكة1ملوكصابعهو.(.مقA)798-19عمرىبنأخابأوأحابالملك1()

الأصانيلون،بيزواضحلكلوالخلقيالديالاغلالتثىأيامهوفي11نابل!،إمليمفيالامرةعاصحتهاكانت

إلجا(،أو)إلجاسإلياهوعودد!ا،هم:الأياءوهرلاءمعه،ونزاعهممثهورين،(نجياءبظهورعصرهاصتازولذا

93:أطواردـومذاهبهاليهرديالدصطالفكرظاظا:حن:انظروميخا".إلثع، ,: e101و.

حديثست"وبدوظاظا:حسند.و!رلالن!"،إلياهو11أوالثى"إلجا11اليهودوكسب،إلياسالن!هر)2(

القوالكفروالف!ادالانحلالأماموالأخلاقالد!نعلىالغو-أخذتهالرحلهذاأنإلياسالنىعنالقحالحهد

.101-ا..ص::السابق.بالإصلاحينادىفقامنفه،الملكليممثلةإصائيل،فيتفث

نأترلهدلأهاوذلكالكهة"11عنتتهحدثأمامنالركمعلىProphets"أياء"تعبرأرمشرونجاشحدت)3(

ني.فهواعتقادد،كادأكابالمقصصلةلهمنكلأنترحي

.2.4-180/:الأولالملوكصفرلضكاملةالقمةذكرت
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تعقيب:

ا!لا؟إبراهيموتوحيدإسرائيلبنىتوحيدبينصلةيوجدهل.ا

يهوهعبادةا،أ!صلاإإبراهيمأحفاداااليهود؟تجولعنأرمسترونجقالتهماإن

ذكرتفاقد.عندهم"الاله"عبادةتاريخحرلالتساؤلاتمنكثيرايطرح،وحده

ذلكعلىوبرهنتالوثئ،الالهإيل"11كانا!سنيإبراهيمإلهأنمرةمنأكثرالكاتبة

إلهينكأناأتهمايؤكدمما،السلامعليهماموسىإلهعنإبراهيمإلهصفاتباختلاف

إبراهيمإلهإنفقالتبينهما،"بالتقريب"تقومأنذلكبعدحاولتولكنها.مختلفين

،يهوهمثلالقسوةصفاتبعضأيضابهكانبل،الدوامعلىرحيمايكنلمالسنلا،

11ايهوه1إنلتقولتعودالنهايةفيولكنهاالبكر.ابنهبذبحأ!لاإبراهيمأمرحينوذلك

أنهلموصىيهوهكيدمنالخروجسفرفيجاءمابدليلأ!،إبراهيمإلهبألفعلكان

وإلهاسحقإلهوإبراهيمإلهأبيكإلهأناقالثم"...سيناءجبلعلىالآباء،إلهكان

ا)1(.اللةاإلىينظرأنخافلأنهوجههموسىفغطىيعقوب

القولإلى،الأديانعلماءمنعددذهبفقد،السابقالمبحثفيذكرناوكما

علاقةنفواولقدبل،السلامعليهماموسىوإلهأ!إبراهيمإلهبينالصلةبانقطاع

اليهود.عبدهالذكطالإلهاسمحولمتناقضةذاتهاالتوراةلأن،إسرائيلببئاللاإبرأهيم

إذاأ!.إبراهيمحياةمنالمرحلةبهذهخاصوهوإهاله،يمكنلاسؤاليبرزوهنا

كما،وثنيةألهةيعبدونكانوا،السلامعليهمجميعااليهودأنياءأوال!،إبرأهيمكان

أصبحوكيفا؟ايهوها1هوفمن"إيل"،هو"إلوهيم"كانوإذا،أرمسترونجزعمت

كما،المأزقهذامنالخروجأرمصترونجحاولتوقدا؟ايهوها1نفسههو"إلوهيم"

اسماختلاففكرةتشغلهملمالأسفاركتبةإنوقالتالأساطير،لفكرةبالعودةذكرنا

فيللآلهةينظركانأو،الأحيانأغلبفيتدمجكانتالقدمالعالمفيالآلهةالأن1الإله

لمأرمسترونجأنإلاالمن!ة..011)2(.نفسفيأخرىالهةتناظرأنهاعلىما،منطقة

الإلهين.بينالصلةعنالمفقودةالحلقةهذهقطعى،دليلبأممطتسذأنتشطع

HistoryلمGod:pA..21:وانظر.6-3/4:الخروخصفر(1) of
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اليهود،كانوإذا،الأصلهىالوثنيةكانتإذا،نفسهيطرحالذممطالآخررالسؤال

عندافجأد"1التوحيدفكرةجاءتأبتفمن،قالتكماال!لا"إبرأعيم"أحفادهم

مرحلةفيالتوحيديكونوكيفاليهود،عندالتوحيد"11معئهوماوالأهمبلاليهود؟

توحيدايصبحثم،الأخرىبالآلهةيقرالصورةبهذهوثنيا"11توحيداتطورد،مراحلمن

مرقدبالفعليكون،بذلكاليهودىفالتوحيد؟الاسلامفيمعروفهوكماخالصا،

كانإذاولكن.الأخيرةصورتهإلىيصلأنقبلالعقدى"،التطور11من.ممراحل

منوغيرهاأرمسترونجزعمتكمااباليهودية"،1متأثرانشأ،الاسلامفيالتوحيد

الأسلام،فيمعروفأ!لأإبراهيماللةوفيهذا،يكونفأق،الغربفيالأديانعلماء

ئصرانئارلايهود"لاإبراهيمكان)ما،المشركينمنكانومامسلماحنيفاكانبأنه

القرآنل!وصفهأنكماالفركين!)1(.من!نومامحشطماحنيفما!نولكن

وثئ.لإلهعبادتهعن،المؤرخينمنوغيرهاالكاتبةقالتهعماجذريانحتلف

الحتلا:*إبراهيم"توحيدأملعنرؤيتهيقدمممونبنهوسى

موسىكتبهماتراءةيعيد30،02عامفيكلينجوفراليهودىللعالمكتابصدر

إبراهيمالخليلتوحيدعنالميلاد!،عشرالثانيالقرنفيللتلمود،شرحهفييمونبن

إبراهيمبتوحيدالقاثلالرأىيتبئلاكلينجوفرأنمنالرغمعلى،الخالصال!

فىوثنيةثبهةأىورفضأ!،إبرأهيم"إله11عنالبحثمي!مونأبنأعافىال!.

الحلقةهذهاتسد"1بالفعللأنهاللاهتماممثيرةالدراسةوهذه.البدايةمنذ،للإلهعبأدته

عليهاتعثرلموالىلاحقا،إسرائيلبئو"توحيد"ا!إبراهيم"توحيد"بينالمفقودة

ابندراسةفيماأهميكونوربما.الأديانتاريخعنالدراسةهذهفيأرمسترونج

وجودلارالى،الكريمالقرأنفيوالنمرودإبرأهيمقصةمنمماماامقتبسه"1أنهاميمون

التورأة.فيأصلالها

.76:نحاملأا(1)
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Genesisمدراش)1(فيوالمرودالصتلاإبراهيمقصة. Rabbah:

والدهمعارتحلثمأور،فيولد)2(النلاإبراهيمأن،الغربيينالمؤرخينبعضيرى

مركزاكانتالىHaranحرانإلى،للأصنامتاجراكانأنهيعتقدوالذياتارح"،1

نأالأولىال!لا؟إبراهيمبيئةحول.مملاحظتينيوحيوهذا.Sinسنالقمرإلهلعبادة

،المعاملاتليكتببألكتابةعالماالتاجريكونأنيجبكانحيثمتعلصا،كانالأب

النهرين.بينمابلادفيالجتشرةللدياناتمدركاكانAbramأوإبرأهيمأنوالثانية

بل،بلادهأهلمعتقداتفقطيتعلملمال!لاإبراهيمإنيقولميمونبنموسىول!ش

لديبينكانتالىالمعصيةهذهعنيتحدثفالمدرايق.عباداتهمفيأيضاوشاركهم

المعروفالمدراشويحكى)3(.المزيفةالآلهةعبادةوهىالسنواتهذهطوالإبراميم

Genesisباسم Rabbahيتعرفأنقبلرأها)4(الىوالرؤياالروحيإبراهيممولدعن

لطبالنمرود!إبراهيملقاءعنتفصيلاأكثرروايةوردتكماالوأحد،الإلهإلى

ربهولكنالنار،فيبإلقائهقامبينهمادارالذىالحواربعدأنهوكيفالمدرأش،نفى

Genesis-المعررفالمدراشتاريخإن!ال(1) Rabbah004)حرالميالميلاديالادرالقرنإليعرد-

القرونعيرالككللهأضيفلأنهتدوتتاركخالجزميمكنلاولكنم،004سةلعدكنبإنهويقال055(،

"pءن!مظنه!.ولح/له!ل"أطل/Genesis_Rabbah.الأخرىوالثروحالتفواتكلمثل

ر.م.018ا-.007حوالميكانتأها!،إيراهعمفيهاولدالقالزسيةالفترةالفريرنالمررخونتدر)2(

أنهعلىتت!المصادراكلبانإلا!،إبراهيمالحيليخهولدالذىللقرندفيقتقدروكرحدلاالواقعفيولبر

اورمدتلفكانالتقدرواتأغبفى;مولدهـمكاذعناطالجلاد.تجلاثايةالألفيةمنالأولالقرونوكاذ

وكان.م.،ق0175حرالىليلهاكررخحمورا!ثر!ة.والدهمعيو!دءولحرانإلىارتحلئم،العراقخوبز

انظر:.الحقبةهذهفيتقدروهمفي!إلراهمميلاد

:offer,David: Discovery of God: Abraham and the Birth of Monotheism, Westminster!ه!نلك

9..DoubledayPublishing, USA,,3002 p

11-01.(3.Ibid.,pp)
إدراهمغولفيمفزىلهاتفاصلهاكلإنيلحزافا،اخيارهايتملمالرؤياهذ،تفاعيلإنكينحوفر!ول)4(

مالك،لهليىالقصرهذاكاذإنوتساءليحترقبقمرفمرمكانإلىمكانمنووتحلرحلارأىحيث!،

مكاذمنكرغلالذيلإبراهيمترمزأهاعلىالرريامذدالأحبارفرومداليد+.أناالهوقالالقمرمدفطهر

النراذأما.العالمينرببالطبعهرالقصرومالك،العائمهروالقمرروحيا،أوماد!ا!كرنقدوالذىم!زإل

العالم،خكمالئالرقوىبالهافرهامنومنهمسيواحهها،إدراهيمكانالئالروحيةالافاعوإلىنررهافكلمز

.Ibid.,P.15:انظر،اللامعلهإبراميمجواحهالذىالناراخارإلىإشارةالارتكرنوقد
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أذى)1(.بأممطيصابأندونأنقذه

فيوردتألىالقرآنيةالقصةروحتحصلفيها،وردالذيوالحوار،القصةوهذه

القضيةتبقىولكنوالنمرود)3(.ال!لاإبراهيمبينالموقفنفعىعن)2(،البقرةسوره

شيثاالتورأةتذكرلاإليهودي؟التوحيدأصلهوا!لاإبراهيمكانهلوهى،الأصلية

فمنشألذأ،الأولىالدييةتجربتهولاالمبكرتعليمهعنولاال!،إبراهيمتاريخعن

كلينجوفرنظروفي.المعاصرينالأديانعلماءنظرفيغامضايظلواحد"ب!لهالايمان11

ولكنالوأحد)4(.بالالهعرفتناالئهىلأنهاالعالمكلاهتماممحطدائماالتوراةستظل

تعتنقهاالئالنظروجهةنفسهاوهى،لليهوديةاامتعصبة1نظرةإلاليستالواقعفيهذه

اليهودية.مصدره،البشريةتاريخفيالتوحيدمنشأأن؟أرمسترونج

الأولى،للمردالنصرودمع!إبراهيمايقى*فمةك!كدمفي..مق1764عاملطإنهالروا!ةتقول1()

+ول:UJللهإبراهيمولكن،نلهنحئلنارأوطلبفه،والماءرالطبيعةكالناىفيقون!ترأدو(مرفىـالن!رو

الأمركاذإذا11!:إيراهيمفقالللمياهـ"،انحنإذن11النحرود:لهفقالالنار؟"تطفئفايادللصياه،تحئلا

فقالللحاب"،انحن*حناالنحرود:تالالمطر؟"صورؤرابدمجملالذىللحابتحئلافلمكذلك

فقالللر!ى"،انحنإذن11عواول:نقدبدأوتدالنمرودفقالا؟االحبتحملالئللركاحننحئلالم*وإبرايم:

إدراهيمطقىبأنوأمرعرايهالنمرودفقدهناالركح".مرديتحكلالذىللإنانننحئإذندعا11!:إدراهيم

حدثتقدالمعجزدأنالتلمردويخيرنااشطاع*.إذيحسيكتعبدوالذىالالههذا*ادعله:وقالالنارفي!

اعرضفقدالصاء،لطرعدذحدثتثما!كلانه،لاختباركافيةكانتللحظةالنارمجرارةضعر!إبراهيموأن

تنردوحوعالمىفيمتنردإنئ11:أحالهالربولكنإبرايم،لإنقاذيايمرفص!اصقومأنهوقررحبريلالملك

انظر:.خد!قأدنبلاالارمنإبرايموخرجفانقذدـربهالآخر"،المتفردالمتفرد،نقذ(نالأنسبفمن،عالمهز

17-15.,.Ibid

.07-68الا!اتالأباء:صرة:أفاوانظر21ه8الآكة:القرةصرةانظر(2)

القرأنذكردالذىبالحرارالقمةكاتبتأثركحرولكنايلصود،فيالقصةهندكتايةتاريخالكاتب!ذكرلم)3(

ايوراةفيئذكرلمالنحرودلأنالإصلاميةالممادر(ثريخهابدوانر،منإنقاذهقصةوحئالبقر"سررةفيالكرم

وصفر1،.1/:الأولىالألامأخبار0/1،9اتكر+ت:ضر0/1،8اتكولمن:ضروهي:مواضعأربعةفي!لا

انظر:ايهرض.ليحباراكانوأنه"حموشابنأنهسامحرالنمرودعنالفقراتهذهتذكرولا6./هيخا:

17-150.4:Discovery ofGo.5حيجرلأيراهامكاب(8331عامصدروقد eigerولطحهAbrالألماك)الحبر

منأ-:افالمسصإتإنفيهيقرلية،الإنجل!إلى6918اعاوتر-أ-1874(،081انخهـتر-:فيعاشالذى

الجزء:الاك)الفصل.الكرمالقرأنفيوالنرودإبرايمقمةفيهاوكرردالقصص-تالكرالهرديةالمصادر

يرحد.1515/التكربضرعلىالتعقيبلضالمدرامقفيوردتالقصةهن!إزأبراهام!ول89(.ص::الأول

.الافتراءات3هذ!العديدوفيهالانترنتضبهةعلىالكتابمنكاملةنحة

Books/ Geiger/JudaisriVindex. htm!لr.هhttp:// www. answering-islain

18.(4.Discovery ofGod:)p
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الكريم:القرآنمنمستوحاةميمونابنرواية.

وعجزتالتورأه،تركتهاالىالثغراتهذهليسد"ميمونبن"موسىدوريأتي

قي،بالتفصيلالسلاإبرأححيمقصةبروايةميمونابنيقومتفسيرها.عنأرمسترونج

يتأملكانصغرهمنذالصلاإبراهيمإنويقول،قرطبةفيالميلاديعثمرالثانيالقرن

بهذهالسماويةالأجرامهذهتتحركأنيمكنكيفيتعجبوكاننهار،ليلالكونفي

فيالساثدةالفكرةوحسبدورانها.فييتسببأوأحدمحركهاأندونالداثبةالحركة

تدور،والكواكبوالقمرالشمسأنيعتقدميمونبنموسىكان،الوسطىالعصور

المحطينمنأحديرجدلمإنه،ميمونابنويقولالسماء.فيعظمىمداراتفي

الأصناميعبدونكانوا،وأمهأبوهفيهم.مماحرله،منفكل،ليعلمه)ألسلا(بإبرأهيم

واحدإلهيوجدأنهوعرف،للحقيقةوصلحئوحدهلمحثظلأنهإلا!معهموهو

،غيرهإلهيوجدولاشىء،كلخالقوهو،السماويةالمداراتهذهيحركالذممطهو

ميمونابنأنوجلى.والأصنامللنجومبعبادتهمخطئاكانحولهمنلمالعاأنوأدرك

أ!إبراهيمكان)1(.الكريمالقرآنمنللكواكبالسك!إبرأهيمتأملقصةاستوحي

لهم:ويقولقومهيجأدلوبدأالواحد"،11خالقهعلىتعرفحينعمرهمنالأربعينفي

يعلموبدأ)2(،الأصنامبتحطيموقامفيه"،تسيرونالذيالحقيقةطريقليسحذاإن11

الانحناءينبغيالذ!وحدهوهو،الأبديالخالقإلايعبدوأأنمجوزلاأنهالناس

وأنقذهالمعجزةحدثتولكن،يقتلهأن)النمرود(الملكحاولوقدله.والتضحية

.97-47الايات:نعامالآ!ررو:انظر(1)

للاعنام!إبراهيمتحطيمممةكبرحدإلىثبما،الأصنامتحطيمصتيصونبنموسىبرويهاالئالقصة)2(

وأخذوالدهمنبدلاالأصاميبغحلس!إبراهيمإن،ميونابنرواهاالئالقصةتقرلالأنبياء.صردلي

منبوجةحاءتامرأةرددـأنكانالأعنام،حطملموطلهوالدهجاءحبنبتحطيمها.قامثمثروكاممنيخر

اح!ب!ضأفتامرهكذا،وآخر،أنا..*ابل1آحروقالأولا،نهاياكلأنعلىالبهرالمنمفاصرللاصنام،الطحيز

تسععلمأ11:لهإبراحيمفقالا"شناتعيلاهذدـالأصناماحمقا؟أتظنئ11:وماليصدمهلمتارحولكنالباتيز.وحطم

بنتاثركتفر!ولاالدهة.منلانهانمقدفربما،تارحردالمدراشي!جللمو؟"لنرهفسكمالهماأذناك

الم!لميزعلصاءبعضمنوتعلمالاصلاميةالمافةوتثربأندلسا،فيلسوفاكانلأنه،القرآنبالقصصيموذ

السابقينالروايتينوالئتختلفعزؤححذفىـالقمةبالقفاصيلالمذكورذكرالدىالرجدهرأنهكصاذكرنا،كصا

والتلمود.المدراش
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)1(.حرانإلىإبراهيمورحلالنار،منالرب

حسبهنا،يبدو)الستلا(إبرأححيمإنبقولهميمونإبنروايةعلىكلينجوفريعلق

التفكيرخطواتفيوتدرجالصفرمنبدأ،روحيةعزلةفيكفيلسوف،ميمونرواية

عظيم.فنانإلايخلقهلمالعالمهذاأنإبراهيمأدركفقدالنور،إلىوصلحئالعقلى

بداالسنلاإبراهيمإنميمونبنموسىيقول،الأرضوجهعلىالتوحيدنثمأةوعن

أبنيقولهماولكن)2(.بالعبادةالجديروحدهمووأنهالخالقلتوحيدبدعوتهيجهر

يخالفكلينجوفر،رأيفيالواحد،الالهلعبأدةللناسأ!ئيإبراهيمدعوةعنميمون

عكسلاعتناقها،الآخرينتدعولا،مغلقةديانةاليهوديةأنمنعليهمتعارفهوما

هذهوكل.اليهوديةفيأصيلةغيرفكرةيبدوميمونيقولهفمالذا؟والاسلامالمسيجة

،التوراةفيأصلالهانجدلاأ!،إبراهيمعن،قبلهومنالأخير،كتبهاالئالقصص

إبراهيموصلكيفعنشيئايذكرلاوالذي،التكوينسفرفيعابرةإشارةسوى

)3(.للإلهالأزليالتوحيدلفكرةأ!لا

نأتصورىفي؟الآنإليهاالرجوعفلم،التوراةفيلهاأصللاالقصةكانتوإذأ*

نأالآناليهوديريدالئللفكرةيرسخأنههو،ميمونابنإلىرجوعهمسبب

فيه.لهمتأبعينكانواالمسلمينوأناليهودمنأساسانبعالتوحيدأنوهىيوكدوهأ،

11"تسدبالفعلوهياصلها،يعرفلالمنمقنعةتبدوبقصةذلك،علىيستدلوهو

هوأ!إبراهيمإلهأنوهيعليها،تستدلأنأرمسترونجعجزتالئالثغرةجزثيا،

للتوحيد.أيضاقومهيهوهدعاكما،وحدهلعبادتهدعاهوأنهإسراثيل،بئإلهنفسه

وأ،معماريةآثارأيلغيابنظرا،الغربعلماءنظرفيتحللمالمشكلةولكن

كانإن،يتساءلونجعلهممما،ذريتهأوقومهإلىتشير)أ!(،عصرهفيمكتوبة

منالمادىالدليلفأينعاشقدكانوإن؟الأرضعلىحقاعاشقد)ا!لا(إبرأهيم

لروأيةاستناداكلينجوفر،رأىفي،وجودهينفىلاهذاولكن؟التاريخيةالحفريات

أنهوالغريب.الشفويةالرواياتفيوردكماوتفسيرما)أ!ني(،إبراهيمعنالتوراة

18.(1.Discovery of God:)p

.32-31(2.Ibid.,pp)
93-38.(3.]bid.,pp)
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منمأخوذةتكونقد،ميمونابنأرردهااليكتلك،الرواياتهذهأنيافترض

لدرجةاليهودمع،يقولكماروأياتهم،تتفقالذينالمسلمينمنأواليهود،حكماء

الكاتبيتساءلوأخيرا)1(.المسيحيينالحكماءمنمأخوذةتكونقدأوالدهث!ة،تثير

سنعرفكناكيفربه،إلىتحدثقدال!لاإبرأهيميكنلماذا،نفسهعلىومجيب

بدونلمعاهوإبراهيمبدونلمفعاأمرنا،منحرةفيالآنإلىأنفسناسنجدكناربنا؟

إله)2(.

إسرائيل؟بنىعند*المرحلي*العوصيد20

قدأليهودأنإلىا؟االيهودىالتوحيدامصدر1حولالدائرالجدلهذابعدنصل

.ممعئ،الخالصالتوحيدإلىيصلواأنتبلالتوحيد"،11منا"مختلفةمراحلبعدةمروا

إسرائيلبئأنأرمسترونجذكرتوقد.الأخرىالآلهةكلونبذواحد"إله11عبادة

إنكارعدممع،ايهوه"1بعبادةإلايطالبوالمبعل،وكهنةإيليابينالمناظرةتاريخحئ

منبدلالذا.بالثمركالملتبسالتوحيد،مفهومضمنيايحملماوهو،أخرىالهةوجود

صورمنواحدةصورةعلىيقتصرلاالغربما،الفكرفيالتوحيد"11مفهومأنتوضيح

الأديانعلماءأنوالغريبالتوحيد.منمختلفة"أنواع"هناكبلالواحد"،الإله11عبادة

!الفريدةالمرحلةهذهفياليهردممط"التوحيد11علىينطبقجديدمصطلحلنحتأضطروا

.d1(أول(

42.(2.Ibid.,)p
أبعدإل!رميانهاباخةرأىوفي.يإبراهيمسدناإلىكليةاترجدردفيال!تبرغبةالعباراتهذدتعكى

رهو.للإلهتوجدهمفياتبعوهمالملمينوأنالمعتقد،هذاأ!لهماليهردبأنكوحيأنيررردهرذلك،من

الحضارةازدهارفترةلقالأندلىليعاشأنيعدالإسلاية،بالثقافةميحرناينتاثرإلىإشاردإىكحاملبذلك

الأحبارمنقبلهمن(حدثذكرهالمأضاءذكريمونابنصسوأنخاصةالاسلاس(والفكرالإسلاية،

!نلارعلىالكربمالقرآنقبالفعلحاءوقد.ابيهرديةفي(صيلةغرأفكاربافاالكاتبوصغهاكماأواليهود،

ائطلمينزبئللهومماليوئخايوءيكيصصإن)ئل:تعالىمولهفيالمسلينأولكانأنه!إبراهيماللة

دبأوالمقصونإ+هذفىـا!تفسرفيوقيل163(.الأنعام:1ائمئلمن،أؤلوائاامز!وفيلكلهشريكلا

دعولهمإلءتجدهكانتالأنيانجميع،لأحذفىـالأمةمزالمسينأرلالمقصردبل،الموحدينأولليى،الملين

كثر:ابتضرنحتصرانظر:قتادذ..ترلوهرله،شريكلاوحدهاللةعبادذهوالاسلام"11وأعلالإصلام،

.064صاثالث،المحلد:الصابوفيعليمحمدوتحمقاخمار
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الغربي:الفكرفيايوجدمفهومأ.

1)التوحيدأنفكرةالغربفيالأديانعدصاءمنعدديتبئ monotheism)هو

يأالتطور،سلمفيالوثنيةبعدأتىأنهيعىمماالدين!ة،المعتقداتمنالأعلىالصورة

تاريخيدليلأكط!وجوبعدمذلك،رغم،يسلمونأنهمإلا.متأخرةمرحلةفيجاء

الآخر)2(.منالأقدمهوالاعتقاديبعينهنظاماأنيثبت

وليس"،أنواعاعلىة1يشملأنهعلىالغربيالفكرفيلهينظرالتوحيدهذأولكن

هذهأحم.التاريخعبرللعباداتالمختلفةالأشكالعنليعبروذلكا؟اواحدااتوحيدا1

Exclusiveلصاظاقوحيدالأنواع Monotheismولكنا؟االآلهة"تعدديقابلهوالذي

مثل.ممصطلحاتالغربفيالعلماءعنهاعبرالتوحيدمنأخرىأنواخبينهمايوجد

j Inclusive Monotheism3)4(ييمصطلحWenotheisأنهالعلماءمنعددرأىالذممط؟

لياللفظهذاو!ئ.المقصأرالإله(ىtheosوواحدأىmonoاليونانيةمنمشتقةmonotheismكلمة)1(

وحدوـوححر،مفارقإلهوهرعدم،منلمالعاوخالقالكاملوهوواحد،ي!لهترمنالئالدييةالتحربةالغري!،الفكر

معئبنفسtheismلفظالفلاصفةصشخدملترحيد.أخرى(ثكالكرحدكانوإنللعبادذ،المستحق

monotheism$بالركأوبالوحيدتوصفأن،الدينيةالمققداتستالعدلهدينابلاسنلأجانك!لونلأنه

eismادللم"Poلفظ!فلونولذا(،الآلهةتعدد)أكاt " eismولفظو"المقدس".الإله+11بينيجعأنه.كلعئأثهل،هلأن

monotheismشخصي؟هع"،1مقدمىكاثنوحودفكرة!ترضpersonalالاناذمعهو!تراصلوعقلإرادةله

مققداتلئكلالمصطلحيعأذيمكنولكنوالملميز،والميحناليهودعندالمفهرمحذاو!وحدلالصلا-،

مختلفةمفايمتئكلالمققداتهذدأنمنالركمعلىوالرذية،الهندوبأضكالكعضو(!فاواليخ،الزرادشتية

معا"،eosوالمقدسmonosالرحددتحققهرmonotheism.ممصطلحالمقصودولكن.الثلاثالكبرىالدكاناتصت

:Religion!ل!61569/انظر:ما.مققدفي ( 2nd ed.،) * o o hملEncyclope4 a f.

britannica. /be/moc msiehtonom/4759019-elcitra!سح.(2://http)

منعدديوحردالقبرلغوهوالفمئ*،ايوجد11مصطلحعلىيطلقأنيمكن)3(
فيكانمثلصاخرى،االآلهةعننهاأىعباد-تختلفولامتصاثلة،الراعفيهيالآلهةهذدكلولكن،الآلهة

انظر:Henotheismمفهرمعلىأحياناالممطلحهذاويطلق.القدرممةوالمصر!ةالهلينيةالدكانات

.www//:ptth britannica. com/EBchecked/ %101093tcipot monotheism

AرصلماكىالألمانلمالعانحتهHenotheismممطلح)4( 2 )r Max Mullerالتاصعالقرنفي1(009-ا

يعدفقط،فهاواحداانإلا3؟عديدلآلهةبالعباددالتوحهإمكانيةمعواحد*،إله11فيالاكقادبهيعئوكانعر،

وكان".للآلهة"تعددهو،الواقعفيولكئ+توحد"،هومال،كساالأصلى،للصبدأنجالنهالأممى*.الاله11مر

الأديانعلىيظبقالذىالوحيدا!،11ممطلحتحتتدخللاالئالأخرىالوحيدأنواعوصفبهكقصدمرلر

الأديانعلماءأدإلا،الأولالمقامفيالهدوسةا11،المصطلحكذا!صدمولروكانرالميجة(.)اليهرديةالغربة

مذاهـتالجثبدأم،القديمةالإكر!ةالمعتقداتمثل،الأخرىالمعتقداتعلى3بعددـصقومنحاعواالذلهن

انظر:.للإ!رمتحرلهمقبلمكةفيالعربعلىنطبقإنهبعضهممالحى،الأخرىالدياناتفيالمفهرم

http:// www. britannica. com/ EBchecked/ 101093/cipot/ monotheism

.ne//:ptth wikipedia. org/wiki/ Henotheism

Henot*مصطلحالحفئد.ترحم " eisويقولمولر،لماكىاصطلاح11أنه:تعر!فهليوقالالفطرى،التوجدإلىول

وحرددـويتعرونلذتعبدوذاناسكاذاليهرديةفقبل.الكتابيةالد!اناتمبلمائصاكادالترحيدإنفيه

وحودهاؤات-المفردصيغةكانتاللغاتجميعفيلأنهالتوحيد،هذابمدمنإلاا!لاله،الناسيعددلموبالفطرد،

المعحمالمفرد!:الراحداللةإ،يعرفرذلاكانراالآلهةويعدد:اوذاكالالههذاالناسيدعوأذوقبل،الجمعصيغةس

تقرحيةالعرالفلمهوالمرصعاتالبريطايةالمعارفدائرزولكن26.2ص:الملفةلمصطلحاتالامل

هذدـالآلهةالمرءيعدلافقدبالرك،معلفواقعهل!لحرالرحيد،منلنوعك!رأنهله،فالمقصود.الأولالعريف

مراحلهمو،للإلهإسرائيلبىعاددافج"علىالملماءدعضأطلقهولذا:جردها،ينكرلاولكنهخرى،ا19

الأولى.
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!عيطلقانيمكنماأو،بالشركالمغلفأي؟الأولىمراحلهفياليهوديالتوحيديمثل

الأنوأع،هذهوتمثل.أرمسترونجقألتكماا؟عا!!!4اس!"إه+ه*5"ولالوثىالتوحيد11

ا)1(.إلالهةااتعدد1والمطلق"11التوحيدبين"الوسطىالمرحلة11،الغربيالفكرفي

Classicalا+الكلاسيكى)2(أوالمطلقالتوحيدمصطلحيشير Monotheisإلى؟

يثميرلهذاوهو؟مزيفةآلهةأنهاعلىالأخرىللآلهةينظرحيثفقط،واحدبإلهألايمان

ويوجد.والإسلامالمسيحيةفيوأيضاتطررها(،)بعداليهوديةفيالتوحيدمفهومإلى

cEthicalالأخلاقىالتوحيدوهأ؟المطلقالتوحدمننوعان monotheismوأقوحيد

tellectualالفكري monotheism.الذيالتوحيدهذاهوالأخلاقىبالتوحيدالمقصودلم

الالههوفيصبح،إليهويحتاجيعبدهالذىالإلهوهوواحدا،إلهاالانسانفيهيختار

واحدب!لهالإيمانفيعىالفكرىالتوحيدأما.العالمهذاخالقوهووالوحيد؟الواحد،

عالمهمفيبهموتتصليعبدونها،الئالمتعددةالآلهةوراءيقفولكنه،للعالمخالق

)3(.الأفريقيةالدياناتبعضفيكماالدنيوى،

بال!ثرك:المغلفاليهوديايوحيد.ب

التوحيدهذاهويميزهمافأهم،التاريخعبرتطورهمراحلفياليهودكطالتوحيدأما

الآلهةوحودينكرأويرفضلاولكنه،يهوهأىا؟واحداإله11عبادةإلىيميلكانالذ!

مصطلحاتاستخدامإلىأحياناالعلماءاضطروتدأرمستررنج.قالتكما،الوثنية

التوحيدإنالعلماءبعضقالرقد.خاصةبصفةالمرحلةهذهعنللتعبير،جديدة

ماك!نحتهالذىيي!أء"لمء*ء+مصطلحمفهوممنأثربهكانمأ،مرحلةفياليهودى

يعىوالذىMonolat+مصطلحاستعمالفضلواالأديانعلماءبعضأنإلامولر؟

نأإلىالنهايةلطيشيروكلاهأ.الأخرىالآلهةرجودإنكارعدممعوأحد،إله"عبادة

إنكاردونولكنالواحد"،الاله11هوكانلوكما"،المركزيةالمكانة11لهوأحدإله

الرحود3بوحدالايمانمثل:البريطانيةالمعارفدائر-فيحاءماحبالترحيد،منأخرىأنراعأيضا!وحد)1(

cPantheismالبدائيوايرحيدPrimitive Monotheism.:انظر

http:// www. britannica. coffifEBchecked/ /I01093tcipot monotheism

.61579/(2,Encyclopedia of Religion, (2nd.).deMonotheism)
(3 http://www. britannica. com/ eb//90382-elcitramonotheism)
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إلىللإشارةالأديانعلماءاستخدمهاالمصطلحاتهذهأنورغم)1(.الأخرىالآلهة

ولا"،الخالصاللتوحيد1ينتميلاوالذي"،بالشركالمغلف11اليهوديالتوحيدهذا

؟تالمصعلحااهذهمنأيإلىتشرلمالدراسةموضعالكاتبةأنإلا"،الخالصاللشرك1

pagan+الوثى"التوحيد11وهو،الخاصمصطلحهاطرصابل monotheis.إضافة

يمكنولابحث،محلتزاللاإسرأئيل،بئعبادةمنالمختلطةالمرحلةهذهف!ن؟لذلك

أرمسترونج.فعلتكما؟الغربفيالقائمللجدلتبعاحولها،نتائجبأيالجزم

اظلص:التوحيدإلىإسرائلبنىوصول:الثافيالمطلب

الوثنية:الأسطوريةالطقوسيرفضيهوه.\

المقدسالكتابفييذكرلمالخالص"11التوحيدبأنالقائلالرأىأرمسترونجتتبئ

.ممراحل،التوحيدهذامروقدا)2(.االثاني"إثعياءبسفريعرفمافيإلا،صراحة

فيوذلك،إسرائيلبنوبهايقومكانالىالأسطوريةللطقوسايهوه"1برفضبدأت

نأاللقاء،لهذاعرضهاخلالمنتوحيانالكاتبةوتحاولإشعياء.معالأوللقائه

بىليمنعجاءوأنه،الغامضاللمقدس"1الحقيقةفيينتمىلاابضرا"،1إلايكنلميهوه

بدايةيمثلماوهولها،عادواألىالوثنية"11الأسطوريةطقوسهمممارسةمنإسرائيل

ا)3(.التوحيدااواالوثنية"11بينالآنحئخلطتالئ،لمعتقداتهمالحقيقيالتغيير

مثلهأخربشرمعيلتقىوكأنهالمعبد،فييهوهمعالتقىإشعياءإنوتقول

ا؟اأجلنامنيذهبومن،ارسلامن1:التقاهحينيهوهسألهفقد.الالهمعولي!

وهىا)4(.أرسلىاhineni"هأنذاقبل:من)ا!(موسىأجابكماإشعياءفأجأب

كلفلمهمةكانتوكأنهاتبدوليهوهإشعياءرؤيةإنبقولهاالحرارهذاعلىتعقب

فيهاليكشبفرصةالمتساميةتجربتهكانتوالذىا؟اابوذا1محنجربةوليسها،

(1 http:// www. britannica. com/ eb/ /90382-elcitramonotheism)

إشعياء.سفرصت55،الامحاحإل04الإصحاحمن:الثانإضعياءسفر)2(

.32(3.A History of God:)p
6.18/إثياء:أأرطئ"هأنذافقلتأجنا.ستطعصومناريلمنقائلااليدصوتحمعتاثم)4(
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الطاعةحالةإلاالموقفمذافينجدلا،الإلهحضرةفيإشعياءيقففحين)1(.المعرفة

.المقدسمعاللقاءعندالمتوقعةاالاستنارة11مرحلةإلىالوصولفيالرغبهوليسالعمياء،

الفةكلماتيتقبلوالنالناسإنالتاقض،علىينطويمتعاليبأسلوبيهوهويقولبل

تفهموا،ولاحمغااحمعواالشعبلهذاوقلاذهبافقال1،ليأسلاأنعليهولكن

لئلاعينيهواطمسأذنيهوثقلالشعبكعذ!قلبغلظتعرفوا.ولاإبصاراوأبصروا

ا)2(.افيشفىويرجعبقلبهويفهمبأذنيهويسمعبعينيهيبصر

إلهغيرا؟اجديدا1إلهعنالحديثأنيوحي.مماإشعياء""إلهأرمسترونجوتصف

كانبلموسىإلهمثلبالنصرمزهوايكنلمإشعياء""إلهإنفتقول)ا!لا(.موسى

.أماصاحبهمعلفوالحمارقانيهيعرفالثور11لاشعياء:قولهمنيبدوكماحزنا،تملئا

بدايةكانهذاإنبقولهاهذاعلىالكاتبةتعلقا)3(.ايفهملاشعى.يعرففلاإسرائيل

فيتقدمالئالحيوانيةالقرابينمنتقززقدفيهوهإسراثيل،بئإلهعبادةفيكبيرتغير

بنوهايقومالئالحجطقوسولاالجديد،بالعامالاحتفالطقوسيريدولا،الهيكل

)4(.إسرائيل

الاحتفالطقوسوإقامةالقرابينلتقدبميهوهرفضعنوردماأنوالأصل

اختلطتالئاليهود،عقيدةفيالاصلاح"11مرحلةبدايةيعئكأن،الأسطورية

كلأصابيهوهطلبهماإنتقولفهىغرل!ا.جاءأرمسترونجتعقيبولكن.بالوثنية

علىإليهصاينظرانريمكنوالهندوصة،البوذيةالفلفتيربيزالالهشثيءيوحدإنهارمترونجتقرل)1(

:0God.)!هانظر:+.المعدلةالرثنية11مننرعألهحا .p 411 ( noلمهA History.خاعى،لكلبوزافيترىوهى

كاتلألها+،الآلهةبرحودضصياآمن11أنهنظرهافييميزفىوما(الروحياتميمرحلةإلىللوعرلالأعلىاثمل

الرصولعلىتاعدهلملأماللبثر،ذULذاتتكونأنالمصبرمنلافايعتقدلمولكنهالمافي،مرروئهمنحزءا

الالهت.منمرتةأعلىهىالرلافا+11أوللاضنارذالمطلقةفالحقيقةعها،!حثكانالئالاصتناردمرحلةإلى

لكافيتاتصالهعنناحمحذاأنيظنلافهو،التأملليابسامىي!حاسأوالالهيةايحربةنعصةالبوذىيمروحين

بطرمةعاشإزاإلاإنانيبلغهاأنضكنولاللرية،الطبيعيةالحالةهيهنهأنيلىمنهوبليتايز!ي،

أول.d...320:انظر.صحيحة

AHistory.42انظر:9.10-/6إثعياء:)2( of God: p.علىكعالىإله!رد،انهناتخبرناوأرمتررنج

تماللقاءهذاأنعراحةوتقرلدلابوذا".1تجربةمثلمتاية،روحيةتجربةأىبهإضعياءلقاءيحصلرلاضهـبه،

الأساطر.آلهةإلىلرالهاول!صر،الإلهمعلقاءوليىاخر"ابثر1معلقاءوكأنه

.13/إضعياء:)3(

(t):لم:405."ك!الظر:150-أ1/1إشعياءHistory of.
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الأوسط،الشرق.ممن!ةالآنتسمىالئالمنطقةفيلأنه،بالصدمةلاشعياءأستمعمن

تعتمدالوثنيةالآلهةوكانت،الدينصلبمنالاحتفاليةالشعاثرهذهأنيرونكانوا

معئلاأشياءإنهايهوهيقولوالآن)1(،المستنزفةطاقتهالتجددال!وسهذهعلى

علىوينبغى،كافيةتكناالخارجيةالطقوسأنآخرينحكماءمثلإشعياءشعرلها.

والرحمةالتعاطفيريدالآنفيهوه،لديهمالداخلىالمعئيكتضفواأنإسرائيلبي

اغتسلوادئا.ملآنةأيديكمأحمع.لاالصلاةكثرتما...وإنا؟والذبائحالقرابينوليس

الثمر..011)2(.فعلعنكفواعيئ،أماممنأفعالكمشراعزلواتنقوا

:الأوثانعبادةعنلقومهمإسرائلبقأنبياءنهي2.

وممارستهم،الأوثانعبادةعنلنهيهممحاولةفي،إسرائيلبئعلىالأنبياءتتابع

عبادةعنقومهمانهياواللذانوهوشععاموسالأنبياء،هؤلاءمن.الوثنيةللطقوس

فيشأنه،الوثنيةمنالرعبيملأهكانهوشعإنأرمسترونجوتقول،الكنعانيةالأوثان

علىإسرأثيلبنوسيجلبهالذىالإلهيبالانتقامتنبأفقدلذاالأنبياء،كلشانذلك

لأنفسهمويصنعونخطةيزدادونوالآن11بأيديهمصنعوهاالئالآلهةبعبادةأنفسهم

ذامجويقولونهمعنها.الصناععملكلهابحذاقهمأصنامافضتهممنمسبوكةتماثيل

ا)3(.االعجوليقبلونالناس

للأله:رمزاكانالوفى""الت!ل.

صنعوهاالئللتماثيلوالبابليينالكنعانيينعبادةعنتدافعأرمسترونجأنوالغريب

عبادةأنالقارئليشعرالخاصةفلسفتهامنشثاعليهاتضفىأنوتحاول،بأيديهم

بأنأبدايومنونيكونوالمإنهم11:فتقول،يجهلهثيثأتعلمهأنيمكنالصماء"11التماثيل

للتماثيلبالانحناءأبدايقومواولم،مقدسةكانتللآلهةيصنعوفاكانواالىالتمائيل

كلاممنيفهموما.الافيالفصلفيالأسطورىالوىالاحتفالهذاعنأرمرونجقالتهماراحع)1(

طاقةتجديدثللما،"المنطقية*كرالصرراتوتقدمبلالأصطوركة،الرئيةالاحتفالاتمعتعاطفهاهرأرمرونج

،الجدلهذاصتالآذحئوالواضحالر.اختلاقمنأعلاأفاأوممالبثر"أفاكعئماوهرالمحتنزفة،الآلهة

لم.للعاالمفارق،المتساميالراحددالإلههلعلاقةلاأخر،أ!ور!ا"11إلهاإلايىيهودأن

Historyلم5ه:054مه:انظر10-1/517إضعباء:(2) of4ول.

History:4ء5/هـ905:انظر312/0:هرشعضر)3( of.
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للإله!رمزمناكثريكنلمفالتمثاللها،العبادةأشكالمنشكلأيفيصنعوهاالئ

صممتكذلكتخيلها،يمكنلابداثيةأحداثحولتدورأساطيرهمكأنتفكما

فتمثال.ذاتهالتمثالعألميتعدىآخرعالمإلىالعابداهتمامليتوجهالتماثيلحعذد

لم،كنعانفيا"عئميرةللإلهةالمقامةوالنصبEsagilaإيزاجيلامعبدفيالقاثممردوخ

فيالناسلتساعدللتركيزنواةمجردكاشابل،الآلهةتماثلأنهأيعتقدونالناسيكن

ا)2(.االبشريةالحياةفيالمسامى)1(علىالتركيز

الوثية:الآلهةعلىالأنبياءحقد.

غريبا،الأصنامعبادهعنلقومهمإسراثيلأنبياءنهىعلىأرمسترونجتعقيبيأتي

الدفينحقدهمعنينمكانالآلهةهذهمنالأنبياءسخريةان11تحديدا:تقولفهى

في.ممطرقتهالحذادصنعها،وفضةذهباإلاتكنلمنظرهمفيالمحليةالآلهةفهذهعليها،

فيعابدوهاويجرهاتمشىأنيمكنهاولاتسمعلاوآذانترى،لاأعين...لهمساعتين

فمنا)3(،االاطلاقعلىشئاتعدالا1ا"إلوهيماأوايهوه"1معبالمقارنةفهي....عربات

11)4(.يهوهكراهيةمحطأنهمكماالأنبياء،نظرفيحمقىيعبدونهأ

رأىفيالم!ثكلات،منالعديدإلىأدت،الآلهةوتعددالوثنيةمحاربةرلكن"

مما،الموحدةالأديانفيخاصة؟"الأخرىالأديانمعالتسامحاعدم1منها؟أرمسترونج

11.الدينيةالأصولية11لظهورأدى

الموحدة":11الأديانمنتسامحاكثرالوثنيةالأديان.

بالدفاعقامتبل،الوثنيةالآلهةعلىبالحقدالأنبياءبوصفأرمستررنجتكتفلم

الجديدةالآلهةدخولتقبل،متسامحةدياناترأيهافيفهي،الوثنيةالدياناتعن

الوثنية؟الأديانففيالجديد".الالههذابوصولالقديمةالعباداتقديدعدمابشرط1

أمماححرمن!أليالذىهذاتابموأى1()

)2(أول.4

(r)51/11المزاصر::ائمالجلعلىانظر 5 135/ & -n t،:أححارفهيصجح،الأيخاءقالهوما.ا.وأريا

كشه!*للئيرلوحيا+المركدصمفها!كىانهإلا.الغركبهوارمرونجتقولهماولكنترى،ولاتمعلا

هذارمبرتةغرمفيةكانتالواحدالالهعبادةف!نقبل،منمالتهـوكحاللإلهالبثرعادةلتفسرمقبرل

ست.الز

)4(أول.4
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.pantheoولألانثيون)1(أوالآلهةمجمعإلىجديدإلهلإضافةمتسعدائمايوجدكان

وهو،الأخرىالأديانمع"التسامحابعدم1الأنبياءموقفتصفأنهاهذامنوالأغرب

معمألوفة"التسامحاعدم1حمةأصبحتفقد.تقولكما،الحاليعصرنافينعانيهما

بصفةالموحدةالدياناتلأصحابمميزةحمة،للأسفوهي؟الأخرىالأديانأصحاب

الآلهةتجادالعدائىالشعورهذاكانالقديمةالعصورهذهفيولكنرأيها.في،خاصة

قبولنا-تغ!سروهى.الأديانلمعافيوحديدةغريبةحمةالأنبياء(فعل)كماالأخرى

وليس،التسامحعدمعلىاعتيادنامنناتجأنهعلىإسرأئيل،بئأنياءفعلهلما-الآن

صوابا)2(.كانإسرائيلبئأنبياءفعلهمالأن

الديية:الأعولةظهورإلىأدتالويخةمحاربة.

الدياتينإنأرمصترونجتقولالتوحيد،لديانةالخصومىموقفهافيوإمعانا

منالعكسعلىولكن3(،المحورى)العصرهذانفسفيظهرتاو"الهدوسية"البوذية"،11

الآلهة،ورأءفيصاالتأملعلىالناستشحانكانتابل،القديمةالآلهةقاجالم،اليهودية

اليهودية،للديانةالضيقةالنظرةهذهأنرأها،ففيباثهئزاز)4(.إليهاالنظرمنبدلا

اليهودواجهالئالمختار"اللةاشعب1فكر!ظهورإلىأدت،القديمةالآلهةعبادةبرفض

ولكن.الوثنيةوالمعابدالأصنامتدميروراءالسببوكانتالنقد،منالكثربشبها

إلىالموحدةالثلاثةالدياناتوصلتجملرأيها،لط،اليهوديةعلىتقتصرلمالظرةهذه

فقد؟المدمرةالأصوليةإلىالنهاية!أدىماوهوالعصور،عبرالنتيجةهذهنفس

لمفهمالحصور.مذدليالوئهشلروما،إلىدخلتحعنالمحية،ع!ت(!اأرمرونجحقايهماومذا)1(

ولكن،الآلهةكللعبادوماحةدالصا!وحدكاندلحديد"،هل1*حاسمإذاالقدركلة،الآلهة*رفض"علىيقادوا

هذدـ،الأديان.دعامح"*عدمكعكىطوموتجل،منايهودكةنحلتكما،مشوقككللامرأتالميجة

(Y)أول..4انظر:الأححار3عبادةالمرابمنفهلصرابا،هذاكنلم:إذا

Karlحبرزكارلالألماكالفيلسرفعلهاأطلقكما.م.ق08.02-0منالقرؤهي)3( Jaspers.

http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Axial_age

949.to+ of God: p(4)راA

الآلهةلعباددرفضهالعدمالمرحدد،الأدلمانشغكلهاعلى!الوئه*الد!انات*يمزا/تثيدعلىأرمرونجتصر

لل،مقاصلأىتبعاصجحةلأكاليى،العبادةمنالصوردلهذهتا!دها،برضوحيعك!مرتفوهو.الأحرى

،الأديانفي+الخلاص"فكرةعنالمدخلفيتحدثاومدالاعقاد.فيلهانحالفةعررؤأىترفضلاأهاترىلأها

فياتصفكردالتصهيدي:المبحثانظر:النرفانا*.11(يالحاصةفلقهاليإلاالحلاصترىلاالرذية!حو

.الأدكار
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حروهموبرروااللة"،انخبة1أفمتاريخهممنمرحلةفيالغربيونالمسيحيونتصور

الميلادىعضروالثالماعشرالحادكطالقرنينفيوالمسلميناليهودضدالمقدسة"11الصليبية

عبرانتشرت،المتطرفةالأصوليةالنزعاتفهذهالجديد".المختارالثمعب11بانهم

ا)1(االشخصيالاله11المتئاعذلكفيوالسبب،والمسلمينوالمسيحنناليهودبينالتاريخ

personal Godولكن.لصالحهمالوماثعتغييرأتباعهعلىيسهلحيثايهوه"؟1مثل

فييعتقدونالذينكهؤلاء؟الشخصيةغررالآلهةأتباعمن،تزعمكما،يحدثلاهذأ

)2(.الهندوسعندالعلياالروحأوابراهمان"1

الهوية:مجهولاليهوديةفيالحالصايوحيدفكرةصاحب3.

على،إسرائيللبئالمعبودالواحدالالهليصبج،يهوهأمامممهداالطريقيكنلم

شبهفيشديدةبسهولةطريقهماشقتااللتين؟والهندوسيةالبوذيةالفلسفتينعكعى

أصبجأنإلىالعديدةوالمواجهاتبالتوترمملوءايهوهطريقكانفقد)3(.المجديةالقارة

لأن(،ا)الثافياإشعياء11اسمعليهاطلقنى،ظهرالبابلىالسىبعدا)4(.الواحداالاله11

مثلوكرهـو!قليحب،ففصلشخميكياذلهالذىالالههذاهو،عامةبصورةالثخص:بالالهالمقصرد1()

الم!يجةإلهعلىأ!عاالمفهرمهن!طلقكماالرئنة.والرومانةالإكريقيماالآلهةمنأبرلو"وغكلها11أو*إ!زس*

ersonalالئ!خصغكلالإلهمفهومهذا،وتابل.الفربالفكرلطوالاصلامواليهودية godعلىفطقوالذى!مأ

فكرةمن)مر!ةالمخلرتاتكا!فىكامنةتوةارفلنهةفكرةإلاليىالإلهأناخراضعلىتقرملتأيهفبهـغةأي

الالهانظر.ضخميل!لهءتت.لاالقالفلفات-توغكلماواندوصيةالبوزكةالمققداتدكصاالرحرد(،وحدة

التوضيح.شلمز!داتالمي،ايمقب!*الديئ".ايوجد!

ول؟ء/دول.نال!ن!ءه*!منالأع!!ا-لع!

2)لمه!كd:".و3.. A History)

!رر،:r.:كالقمحصدود.نمرناطصةد.ترحمة:يم:عحدالىصةكار،ت:أرسزونج،ا!ا:وانظر

.789ص،8991

نأتريدالئالأمورفيالجزمياصلرليدالصاتخدثالكاتةلأنالفلقبن،هالنتاركخإلىالرحوعأولايجب)3(

والبوذ!ة.انموصيةتاركخعنالحالةهذهفىكما،مرحعذكرثونصخها،تقرفى

51-05..pp(4م:A History of 5o)

إضحاء.صنرمن0455-الاصحاحاتابهلتالذىالنىهذاثضةصتشاالحلصاءيعرفلا)5(

أول..4!انظر:اثافي+."إضعياءاسمع!أطلقلذابعد،!صاإضصاضريرفهنتإع!صهينويقتد

047حرالإلتارنحهو!ردالعصرر،مرعلىانحوروسلك!تعرضإضياءسنريقظطحئد.يتول

والثلاثين،اياصكالإصحاحوفتهيالأولالاصحاحمنيدأالذيالجزءعلى!نصب!اتاريخهذاولكن.م.،ق

(9391!دالنرنة"التممللعهدضت:حرتهالوجاذحوت!هأرحعهافقد2-27،،:الاصحاحاتباصاء

-،.بالإصحاحيدأالفرهذاشأخرمسمويرحد.م.قالثاكاوالرابعالقرنهوحداتأخرعمرإلى
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فيصراحةالإلهبتوحيدجاءمنأولهوويعدالتحديد،وجهعلىمعروفةغيرهويته

بأن،اليهوديةالديانةفيالمفاجئالتوحيدهذاسببأرمسترونجوتبرر.القدمالعهد

الآخرالبعضنظرحينعلى،القديمةبابلآلهةلعبادةيذهبونكانواالمنفىيهودبعض

معبديتدميروتمأنقاضا،أورشليمفييهوهمعبدأصبحفقد،مختلفةنظرةالأمرإلى

بابل؟فيالدينيةالطقوسفيالمشاركةب!مكافميكنلمو)الخليل(،وحبرونإيلبيت

قبلعبادأتهمفيرئيسيامحوراأصبحتوالشعائرال!وسممأرسةأنمنالرغمعلى

الأموربدفعالثانيإشعياءقاموهنالهم،بقيمأكلهويهوهكان.البابليالسى

أنااا:الثافيإشعياءسفرفيجأءا8الوحيدالالههو"يهوهأنرأعلن،للأمامخطوة

(1البابليال!فترالي.م.ق054حوالمطوتاريخه*الثانإثعياء11!سالذىوهو55كالإععحاح-ويتهي

..مقالخاهىالقرذإلالجزءهذاويرحعالثاك"،+إثعياءو!سالفر،آخروهو66،إلى56الاصحاحوش

4ص:أطراردـومذاهبهاليهردىالديالفكرظاظا:حسند.انظر: t.فيالهدىاللةرحمتالخذكروقد

كاركرنبينقا!ئباحثةعلىنجاءإضعياء،تصنيفمنليست-0466الاصحاحاتأن*الحق"إظهاركتابه

الحق:طهار،الهندىاللةرحمتانظر:.التيحةهذهإلىوانتهيا،البروتستانتعلماءمنووارنالكلألوليهي،

دانرةوتقول.051ص،2991والإرضاد،والدعرةوالإفتاءالعلميةالجوثلاداراتالعامةالرئاسة:الرياض

.(..مقالادس)القرنالبابليالس!إلىتاريخه!رد،(Deutero-Isaiah)الثان)ثعياءسفر)نالبرطايةالمعارف

وعودؤبابلتلصرفتبا،قرمهتحر!رإلوطمحالاتفيكانفقد،معروفغرالإعحاحاتهنهكاتبولكن

66-56))الثاكإ!ثعياءاماالميعاد.أرضإلتومه )Trito-Isaiah)،لهالفرهذاأنو!موذلك،بعدفكتب

محروف.غرأمرفهرمعا،الثلالةالأحزاءجعتمكيفأمايحتو!ا.الئالدةوتوعلاخلافمرلفمناكر

.britannicaاءن!،/6ءر!ح786"9-51!!ممالمف!ثهاطة:نظرا co://!س.!،

الرابعة)الطبة"حل!!حقح+!ءا"أ!المقدسللكتابالجديددالأمريكيةالطبعةفيإضعياءضرمقدمةوز

ترؤفايةرباتبرقاملاعرتكرنربماولكن،معروفغكلالإصحاحاتهنهكاتبأنالطبعةتركد02(،00

وكملوا،الروحيالصراثعنه(حنوافىإضعياءحواريىبعضتاليفهقامربما،الاكالجزءوكنا.الابليالثات

.usccb:نظراإضياء.عصل org/nabtbible/ ortni/haiasi 5. mسيع!/لم:هول.!h

الأدكاذعلماء!تعددأكاهذاإلذبوقد.معروفينغكلالاصحاحاتهذهبهةأنعلىاتفالىضهيخوحد

Barryااباندسترا*دارىومنهم،الغربيين Bandstraيأمر!كامبتجانبرلاية""هربحامعةليالأديانأمتاذ

الأنجيا(حدرتدتميهابقهاعنطريقهذفىـالأسفا(ن!رىفهو(.القلمالحهدأسفارلكلنقدكةقراعوقدم)والذى

الفتردـ546-538فيالأضارهذدلكنابةوررخوأحيانا.م.ق6القرنفيالبابليالاتترةفيعاشواالذ+ت

اعه،حئولاالن!هذاموصتنعرفالا1أنناعلىرركدوهو.القصليالمعروفإضعياءككبهالمولكن.م.،ق

-Deuteroأواثان*إضعياء11تصيةعلىاصطلحواالعلماءولكن Isaiah.!رفماعلىالنحليلنفسوكطة!

العالميالبحدترصخليالثال!معالثاكإشعياءويتفق..مق538.52-حوالميإلىتاريخهوروحع،الاكب!!ثعياء

الثرية.لإنقاذخطتهعنككثفأنليوورغب،أجمعلمالعايملكأنهكدعييخهوه.*يهوه"لمملكة

http:// www. hope. edufbandstra/ RTOT/ CHI0/ .CT-OIHC HTM
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إلهلاوالربأناأليسااا)1(،تعرفئالموأنتنطقتكسواممط.إلهلاآخرليسوالرب

عندالتوحيدنشأةكانتببساطةاحعكذا1ا)2(0سواىالش!ومخلصبارإلهغيرممط.آخر

إسراثيل)3(.بى

الطلم:خلقالذيهويهوهمرة:لأول.

الاله"هويهوهجعلبأنيكتفلمإشعياءإنقائلةمناقشتهافيالكاتةوتستمر

قاماليالعظيمةالأسطوريةالأفعالبكلقامالذىأيضاهويهوهإنمالبلالوحد"،

ربماالخلق"،11فييهوهدورعنإسرائيلبنويتحدثالأولىوللمرة،وبعلمردوخبها

نظنكناالذيالوقتفيأنهأرمسترونجفترى.بابلفيالخلقأسطورةعلىلاطلاعهم

مكنالذىالوحيدالسبيلهىأصبحت،بابلإلىالنفى.ممجردستنتهىيهوهعبادةأن

يهوهأصبحوأخيرا،مستحيلةثبهظروفمنلإنقاذهمالأملعلىالعثورمنالناس

(.i)لمالعافيوالوحيد"الواحدالإله11هو

قبلأنهعلى،الغربفيالأديانعلماءبيناتاناقشبههناكأنمنالرغمعلى

وأنهواحدإلهإلايوجدلابأنهالقدمالعهدكتةمنأحذيصرجلم،اكفيإشعياء

اتبعتهالذيالمنهجعنتمامايختلف(،)القضيةمعالجةفيمنهجهمأنإلا،الكونخالق

تفسرهاومحاولة،الأسطوريةالدراساتعلىأساسايعتمدفمنهجها.أرمسترونج

أسطورى،أساسعلى،التاريخبناءلاعادةرؤيتهاخلالهمنتثبتمنطقيا،تفسيرا

وبالتاليالتطور،قاعدةعلىالدينبنتقدأرمسترونجأنوالواضح.تتصورهكما

والوحى.والأنبياءباللةوليس،بالانسانربطته

.9:،6:الثان54/50:نالثاءضبا!(1)

في:الثاءضيا!44/6،81:نالثاءضعياإ،34/01،11:فيثااءضيا!:!اأنظراو.54/12:فيثااءشيا!(2)

54/41،8t64/9:ائانءشياإ؟.

61-06.(3.A History of God:pp)
(4Ibid)

عنليى!ياولاككللاالأرضأطرافخالقالرباطعراإلهتمعلمأمعرفتاما11:المثالبيلعلىانظر

الروخالقاللاممانعالظلحةوخالقالورمصورآحر.:لىالربانا+.4/612800.إضياء:افحص"لهمه

7-56)إضعياء:هذ،11كلصانعالربأنا / tالأرضبا!وناشرهاالماواتخالقالربال!ةيقرل"حكذا1ا

.5:214إضحاء:ا00011.شانجها.

إسرائيل.بئعنداقرحيدنجثأؤالخاصرالتعمبفيالآراءهذدلبضىصعرض)د(
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لعقيب:

ايهود:أسلافعندالتوحيدمصدر.ا

بالثرك*:+المفلفايوحيدحاربوا*8إي!راثيل،فيألاء

المختلطةالوثنيةالنظرةهذهحاربوأإسراثيلبىأنبياءإنالأديانعلماءيقول

ىأيوجدولا،الأماكنكلفيقوةلهيهوهإنرمالواوهوشع،إيلياومنهمبالتوجد؟

الحثيرسلالذيالواحدالإلهوهوثيء؟كلختالقفهو،أخرىألهةلأىنفوذ

مقبولةكانتالىالعبادد،هذهعلىللتغلبالأنبياءكافحبعل(.)وليع!الحصادوقت

أرضخارجيهوهيعبدأنيمكنلاأنهيظنرنكانواإسراثيلبىلأنمامرحلةفي

ولكنألمحلية.الآلهةعبدوالذا(،الوقتذلكفيالوثنيةالأمممنغ!هم)مثلإسرائيل

أنقذبلفقط،مصرمنإسرائليخرجلم،يهوهالواحدالالهأنأخبرهمعاموسالنس

أصعدلمأ.الربيقولإسراثلا،بئياالكوشيينكبىلمطألستما11،الأمممنيخرهم

ا)1(.قرامنوالأراميينكفتورهنالفلسطينمننومصرأرضمنإسرائيل

فيصفذلك؟منأبعدإلىإليابلي،السىن!إشعياء،يذهبالثالمط،إشياءوفي

الذىلكوريق،لمسيحه؟الربيقول"هكن!أ،ليهوهكالمختاربانهالفرسملككورش

عالمياإلهاالأنجياءهولاءنظرفييهوهفاصبح00011)2(.أممامهأمالأدوسبيمينهامسكت

قبلإسرائيلبينعندفالترحيدءمكانكلفيعبادتهبذلكفيمكن،للكلوخالقا

)3(.إسرائيلبئأنبياءدعوةبسبب،الشتاتبعدذلكعنيخملف،الشتات

الأخرىالآلهةوجودأنكروامانادراالأسفاركنبةأنالعلماءبعضريرى

بعبافىةبالفعلأمرهمقدكانوإن!،موسىأنإلىبعضهموذهببل.بوضوح

هؤلاءرأىفييقربماوهو،الأخرىالآلهةوحودينكرلمأنهإلا،وحدهيهوه

الآلهةوجودإنكارعدممعواحدإلهعبادةأى؟Monolat+مفهوممنالعلماء

موسىعنمنأخرأحاءأنهرأيهمففى؟الأخرىالآلهةوحودإنكارأما.الأخرى

فيساء"وإن:مثلى،يشوعوسفرالتثنيةسفرفقراتبعضفيوردمابدليلا!،

yclopediaof,6158/9:نظرا9/70:صسعا(1) Religion, (2nd,).deMonotheismإEnc.

.54/1:ءضيا!(2)

6158/9(3,Encyclopedia of Religion, (2nd,).deMonotheism)
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الذينالآلهةكانإن.تعبدونمناليوملأنفسكمفاختارواالربتعبدواأنأعينكم

فيسابهونأنتمالذينالأموريننآلهةكانوإنالنهرعبرفيالذينأتاؤكمعبدعم

السىبعدإلايظهرفلاالحقيقىالتوحيدأماا)1(.االربفنعبدوبيىأناوأماأرفهم

بروفاديهإسرائيلملكالرببد!لاححكذا1:الثانيإشعياءسفرفيجاءكماالبابلى

ا)2(.اغيريإلهولاالآخروأناالأولأناالجنود

؟العبريايوحيدمصدرحولالعلماءاراء20

ىأيردلمبأنهوجزمت،اليهوديةفيالحقيقيالتوحيدبدأيةعنأرم!ترونجتحدثت

والمشكلةالثالما.إشعياءسفرفيإلا،ليهوهالحقياقئ"الخالصالتوحيد11فىصريحنص!

هذاأدعته؟لماامخالف"،1أوااموافقا1رأىأيإلىتشرلمأرمسترونجأنهىالحشيقية،

عضر،التاسعالقرنمنذالغربفيبدأتالمضيةهذهمناقشةأنمنالرغمعلى

وماأليهود.عندالتوحيد.ممصدريتعلقفيماخاصةكبير،بشكلحولهاالآراءولاينت

تشرلمأنهاإلاالعلماء،منعددقبلمناصرحهتم،اليهوديالتوحيدمراحلعنقالته

منها)3(.أىإلا

،المقدسالكتابمصادرعنالنقدية"11زنفلههدراسةأنإلىالأشارةتجدروهنا

،التوراةفيجاءلمااحديثة"1اانقديةا1دراساتلظهورأدتالىالعواملأهممنكانت

ما،الأصيلمصدرهوعن،التوراةأسفارفيأليهودي،التوحيدمصدرعنالبجثوإلى

استندتومد.آخروناقترحكماإشعياءاوا!-موسىأوا!لاإبرأهيمكانإذا

اصصرة1اختلافوبالتالمطاليهودكط،الاله"11صورةأختلافإلىالدراساتهذد

وعلىفوقتالسصاءليالالههوالربأنفبكفيوردداليومافاعلم1أيف!ا:وانظر.241/هثرع:1()

عبدمرصىخاك*فمات!:مرصموتالنهنحرذكر4/93(.:)ال!ة*سراهلي!أضل-رص1ا9

لإثرأفاعلىكرلولهاالترراةعلصاءبعضكانوإذد:34(.)الثة:"الربتولحسبمرأ!أرضفيالر!

الظر:.للأمةأحرىآمةوحردعدموليىإصافي،لبئواحدر!عبادذ

.HenryPreserved Smith, Moses and Monotheism. The American Journal of Theology, vol.,12 No

045.3 )Jul. ,)8091 p

.britannica:انظر446/0إشعياء:(2) /be/moc /4759019-elcitra monotheism!س!ح.//:http

reserved"يهثهرىدرات:ائمالصيلعلىانضر3() 3 it!ا:رالتوجدا"عوصبصران!اأحول

444-.HenryPreserved Smith, Moses and Monotheism, The American Journal of Theology, pp

.54
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كثيراناقدا،ومدرسةفلهوزنواجهوقدعرضنا.كما،التوراتيةالأسفارفيالوحيد"

بالتوحيد.ا!موسىلعلاقةوإنكارهاليهوديه،العقيدهتطورحولنظريتهبحبب

قدللتوحيد،أشارتالئالرواياتأنيرونالعلماءف!نذلكمنالركمعلى،ولكن

نفسهموسىمنتاكيدأىنملكلاأنناأيأ!؟موسىعنمتأخرةبألفعلجاءت

المصادرفيالعلماء،بعضرأىحسبيوجد،فلا.اليهوديالتوحيدعلىا!،

اللةولحوواحدإلايوجدالا1هذامثلبشىءنطققدموسىأنإلىيشيرما،الأولى

غرأخرىآلهةأىيعبدواألاامرهمأنههوذكرمافكل".والحقيقيالحيألاله

لا،التوراةمصادرعندراستهبعدفلهوزنإليهاوصلالىالنتائجأنوالواقع)1(.يهوه

)2(.المقدسالكتابمصادرلدارسيالأساسالمرجعهىتزال

أرمصترونج،تبنتهأوالئالهودية،فيالتوحيدمراحلعناالتطوريةالنظرية11أما

Robertمفيفر)3(رربرتالعالمقالعه،لمامثماهةبصررةإليها،سبقهافقد Pfeiffeالذى

نأ"فيفر"قالهماخلالمنوييدو.التوراةدراساتمجلةفي2791،عالمفيبحثانشر

والاشارات،التفاصيلبعضلتشابهأرمستررنج،بهاحاءتالئالفكرةأصلهوطرحه

الاسهامإنبحثهفيافيفر"1قال.المثالسبيلعلىاللمانا،الاشارةمثل،الجوهرية

منالانتقالفقطلي!،الخالصالتوحيدهوالبثريةتقدمفيإسرائيلبزالرثيسى

فيالمتفردالواحدالإلهدطحيوىاممانهوبلواحد،إلهعبادةإلىمتعددةآلهةعبادة

)4(.لمالعالهذاوالحاكمالخالق،صفاته

:أيوبوسفراكيئإيثياءسفر:اليهود!ايوحيدفابع.

.أيوبوسفرالثافي،إشعياءسفرهمامنبعان؟لهاليهودىالتوحيدأن"فيفر"يرى

الذىبالتوحيدالموسويةأسفارثامنأىفيالتوراةتصريحعدممنالرغموعلى

فكرةالشأة1التطورمراحلتسجلالتوراةبأنذلكيبررأنهإلا"فيفر"،عنهيتحدث

445-.l)Henry Preserved Smith, Moses and Monotheism, The American Journal of Theology,pp)
مه.7

لفركدمان:اله!"الدراصةوانظر،والحلموالأنجيلوالتوراؤن2القريوكاى:موركى:المثالشلعلىانظر)2(

9891.Friedman..R .E Who Wrote The Bible

الاسة.واللناتاتوراهدراصاتؤقخصصسيحيإطالىلمعاهو1(589-ا)298افيفر+1)3(

391..m,Journal of Biblical Literature. pكهـاOrigin of Hebrew Monothe4)لعلا Pfeiffer,..R The)D
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إشعياءاسفر1فيالمط!قالتوحيدإلىالوصولوحئالأولىالمراحلمن"الألوهية

الثال!إشعياءقبلأنهيقرول!ضه.موسىأسفارفيوليس.،.مق055حواليا)1(االثاني

بإلهالإيمأنأوالمملقا.ممعناهالتوحيدعنتحدثأننستطيعلاالقدىم(،العهد)في

ينكرلا،يهوهجانبإلىالأخرىالآلههوجودأنذلكفيوالسببفقط.واحد

أكعريكونقدإنهريقول،الشتاتقبلمصدرأىوفيبل،الثافيإشعياءقبلصراحة

الثمتات؟مبلإسرائيلديانةعنالحديثفيالتوحيد"11كلمةاستخدامنتجنبأندقة"11

المصدر)2(.ذكردونولكنبالتحديد،أرمسترونجقالتهماوكر

؟ايوبسفرليالاله.

علىإسراثيل،بئعندالمطلقللتوحيدثانكمصدر)3(،أيوبسفر"فيفر"يضيف

أيوبسفرفيالمذكورالالهإنفيفرويضيف.ليهوهذكرأىمنالسفرخلومنالرغم

في،ولكن،الشتاتتبلإسراثيلبىعندالمعروفةصفاتهمنأىفييهوهيشاركلا

المذكورفالاله".للعالمخالقإسرائيلبى"إلهإنمقولةمصدرهوالسفرهذاأنرأيه

عايشواالذينالمختار،بشعبهولاالبث!ريةبالاحتياجاتأصلايهتملا،أيوبسفرفي

نأمنالرغمعلىإنه"فيفر"ويقولالتوحيد.ومعتقديهوهلأنبياءالأخلاقيةالمواعظ

)ا!(.ب!براهيممنطقىيخربشكلمتصلابقىولكنه،عالمىإلهنظريااليهودإله

ليعى"أوالرحمفيصورهقدفالالهعابر،بشكلالانسانخلقإلىأيوبسفريشرر

حياة"منحتئالجاةرمنحه(،Mا)االرحمفيواحذصؤرناقدوصانعهالبطنفيصانعي

كلا!ىمنوكلإلجا،وإلى(،اللام)علهصاوموصإلراهيمإلىايوجدمنضيءيسبتدإنه+ففر+كرل1()

ملكالرب!رل*هكذاإشمياء:ضرفيالمطلقالترحيدهذافيحاءمما.الهوىوالمصدرالالوهيميالممدر

إلهلاأخرليىوالرب*أنا6(44:1)إشياء:ك!ى"الهلارالأخروأناالأولأناالجنردربفاديهوإسرانهل

5(.45:)إشياء:تعرفئ"لمأنتونطقتكصراى

39.1-491(2.ibid.,pp)

(r)ييامينوفهمالاحثينمنك!وروىتعقيدا،الأضارأضدمنأكربالىسفر11!دظاظا:حند.!ول

.م.ق0152بعامتاريخهحد!إزنفه،مرصمنأقدمألهربال!أن،القدمللعهدالتاريخيتلجصهفيحركن

عنأخنودالعبريننوأنالتررا-"شأقدموضره(!وبثأنالقولإلىصبقمد*فىلتر"الفرنسيالأديبوكاز

عبركة،كلمةيىفيهرئيامكاناكثلالذىالشيطانا"11اسمباذذلكعلىويتدللغتهموترجمردـإلىالعرب

.-4748عى:ومذاحبهأطرار"ايهودىالفكرظاظا:حن:انظركلداك".حوبل

.13/51:بيرأصفر(4)
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البثمرخلقفياتفهرلاالحقيقةالربقوةولكنا)1(.روحىاعنايتكحفظتوورحمة

ولاالجبالالمزحزح!اتعقيدهفيوالمذهلحدود،بلاالجسعالكونخلقفيبلالتعساء،

الشصالآمرأعمدلحا.فتزلزلمقرهامنالأرضالمزعزع.غضبهفييقلبهاالذىتعلم

..011)2(.النجومعلىويختمتضرقفلا

هوليسأيوبسفريصورهالذممطالالهأنألاشارات،هذهمنالكاتبيستنبط

وهو"،لمالعاو"خالق"الانساناخالق1هوأيوبسفرفيفالإله.إسرائيلبىإلهايهوه"1

الثال!إشعياءولكن".للعالم"كخالقالجديدثوبهفيايهوه"1ليظهرإشعياءألهمما

عنه:يقولالذىوالعطفالرحمةب!لهاممانهيفقدلا،الكتابةفيالعاليةرحرفتهبشاعريته

ا)3(.االمرضعاتويقوديحملهاحضنهوفيالحملانيجمعبذراعهقطعه-سعى"كراع

الخأرتةوالقوةبالخلقالمتعلقةالوظائفيضفىأنأرادالثاق"11إشعياءأنايخفر"1-سى

نأوإصراربوضوحيخبرناالقدمالعهدفيكاتبأولهوفكان،إلههعلىأيوبلإله

إلىفيفرويخلصواحد)4(.آنفيالمدادممطالعالموخالقالتاريخحاكمهوايهوه"،1الاله

بالعدلالتاريخمجرىيحول"للبشر،العظيمالالهالوصف"،11هذاأصبحقديهوهأن

.()الالهةوتعددللوثنيةمجألهناكيعدلمو،والأرضالسماءكخالققبولهوتم،والحب

.01/21:اكوليضر(1)

.01-9/5:أكوبضر(2)

انظر:01/110إضياء:+(

002-891..Pfeiffer,.R The Dual Origin of Hebrew Monotheism, pp

)4(أول:202-0020554.

بل؟لنفسههذايقللملأذ"كهردـ"الكوذ،خالقبالفملايهودـ"،1كرنممدامهفاثىلايخفرأنهنا،يلاحظ

القلمأالمهدكبةأحدوضع"ا11منالقصةحذ"كلبانصلميخفرفرويرت.الوعفهذااثافيإشعياءوصفه

نصوعهامعشكعاسلهي"،اكما1الحايةديرراةمنايرحيد*،11أعلإلىالوصرلويحاول(الواقعوينقدفيحلل

الروا!ات،معاتعاملرالحدثعلماءمنهجصهنماوأينص-تجعا.ضخب-م!!فةعدمركم"عصادر"،أفاعلى

علىحفاظاا؟االحدثامصطلج1بعلمعرفمافيقراعديفص!لواو"دمق+،+واضح*،،علمي.نمهج،والرواة

منهحنا،علىكريبا!الأديانعلماءرغصوـمزفيفر!ولهمانجدوربماللثرح.افانالممدر!أالىحدث

ماحولللحوار؟بكةأرضيةإلىللومولمحاولةلي(صحاها،نظروحهةمنالقضيةعرضمنيدلاولكن

معالتعاملر،"التحليلي11مهجهمعرضفيبحقهمتسليناءولكن.الرؤيةبأحاد!ةلتهملاحىحم،!قدونه

وأالنقد،ش!للصلميقىأنهإلاالترحيد!ا؟11مثلمصريةعقاندكة،قضيةلأصلللوصولالمقدر،اليهابنصرص

القخايا.حددمثامعالتماملفيحدريا،المخلصفهحه،عرضحقحئأوالمظرنة،حق

)5(ألأأ20+002-05:4.

y IV

http://kotob.has.it



لياسي+:"تحولهوايهوديالمعتقدتظور.

لمفالقضيةإسراثيل،لبىالسياسيةالأحوالإلىاليهودىالمعتقدتطور"فيفر"يرجع

حاكمإلىللحربإلهمنيهوهتطورفقد،مرحلياحتيأجهىمابقدرفكريةتكن

فيقوتهيظهرحرب"،"إلهقاسك!لهسيناءفييظهريهوهإن"فيفر"يقول.للعالم

فهذا.البرقوسهامهالرعدصوته،العواصفأو،البراكينكثورةالطبيعيةالكوارث

يهوهأصبحثممصر،منإسرائيلبئمعبالخروجموسىأمرالذممطهوالمرعبالإله

وجودلاأنهوظنواالأحمر،للبحرعبورحعمعندأخرىمرةبإنقاذهمقامئملهم.إلها

باستبداليهوهقأمكنعانأرضإلىعبرواوحينلهم.رعايتهخلالمنإلاإسرائيللبى

local!)1(المحلىالمقدس numiوهيابعل"1تسمىالئالآلهةمنعددمحلهووحل؟

لبىالخصبإلهبالتاليفأصبح،الزراعيةالهبةيعطىمنهووأصبح،الخصبالهة

حدلاالذممطالإلهفهذا،شخصيتهاتهذيب"1قامواإسرائيلبىأنفيفرويرى.إسرائيل

الالهفاكتسب؟والأخلاقالعدالةعنومدافعاالضعفاء،عنمدافعاأصبح،لغضبه

)2(.القديمةصفاتهعلىالابقاءمع،جديدةصفات

تفردأنهإلا،كنعانفياالعديدةالآلهةمنواحدايهودـ11بقىفيفر،رأىوحسب

حاكمهوبعد.العدلتماميحققلاولكهالعدليطلب،إسرائيللبىإلهأبكونه

وفي)"(أدومفيويتواجدالأشدودينن)3(معيمعاملذاتهالوقتفيولكنه،كنعان

القيمأعلىإلىويرشدهمالأفراد)6(؟بشئونيهتمذاتهالوقتفيوهو(.سوريا)

ليفر،غالفارأياتبنتكانوإنبهعان،فىإصائليئاضقراربعد*المانا"(والمقدرإلأرسرونجأضارت1()

الإشار!انإلا.!ره*كقص!كانماوهر،للخصبإلهاكانلأنه*دعا-*لباد-اتجهواإصرافيبئإنقالتجث

يخفر.منمفةفكرقاأنأرححلذارأكط،!مقح!ةتبمو،الموقفهذاد*المانا+إلى

)2(أول.4

6(.:د/الأول)صرئلتخرمهاوأضدودفييالبواص!ضرممووأخركمالأشدود!ننعلىالربكد"ثقلت)3(

1(.1/14:الأول)الملوك+أدومفيالملكن!لمنكاذالأدومىهددليمانخصاالربوأقام11)4(

علىملكاإكاكالربأرانقدالثعفقال.العظيمالأمراهذ!نعلحئالكلبعدكهوومنحزائيلافقال1)5(

13(.8/:الثافي)الملوك*أرام

25/:الأول)صموئللاصتقالمي"ايومهذاأرسلكالذىإصافيالهالربمباركلأيجا!لداود"فقال)6(
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)1(.والروحيةالأخلاقية

،الاصلاحأنبياءمرحلةذللثبعدتاقيإنها"فيفرايقولالتطورنظريةمعوتمشيا

نأ:جهتين-تإسرائيلبحطكإلهليهوهالجديدالمفهوممعيتعاملونبدءواالذين

عنالدفاعولكن،الأمةبقاءحئأومصالحهمتحق!يقيكنلمليهوهالرثيسىالاهتمام

لكلأمتدبلكنعانأرضعلىيقتصريعدلمعملهمجالف!نلذا،والتقوىالعدل

ألىالفكرةنفسوكعيخطر،فيوالموىالعدليكونحيعما،المجاورةالأراضي

ويقرل)2(.أخلاقيإلهإلىمصرمنالخروجيهودـبعدتحولعنأرمسترونجطرحتها

الخالقالالهإلىايهوه"1تحولحيث،أوسعتحولاشهدتالتاليةالمرحلةإنالكاتب

يهوهيكنلمالآنفحئالعلماء،دهشةأثارتمرحلةوهىفيه،والمتحكمللعالم

فصاالبشر.خالقأنهعلىقبلمنعنهأحديتحدثفلمالبشر.لمعانشاطهيتعدى

التكوينسفرفىالخلقلغ!ضيةذكرأولردوقد3المادىالعالمفييهوهأقحمالذى

حسب)3(،للخلقإشارةمجردكونهيعدولايخفررأىفيولكنهالثافي،الاصحاح

أما.فلهوزنلرأىتبعاب(4)الفقرةالثافي،الاصحاجمنليدأالذىاليهووىالمصدر

اثأفي)4(.إضعياءفيإلاخدهفلا،رأيهفيللبثر؟كخالقليهوهحقيقىذكرأول

ايوراة:يىالطلم"+خالقانهعلىيهوهإدثارةأول3.

أنهعلىليهوهوصفأولبأنالقاذلالرأىوفيفر،،أرمسترونجمنكلتبئ

هذايصتقيمكيفولكن.الثافيإشيأءسفرفيكان"ةوالأرضالسصواتاخالق1

السماواتاللةخلقالبدءافي1الت!ص+ت:سفرفيفقرةأولفيحاءمامع،الرأى

691.59-10(1 Pfeiffer,,.R The Dual Origin of Hebrew Monotheismpp)

(Y)موتهعلى!قفلم،عندهممررصفاتزكيرتغرومصرصإصائاتدنئخروجقيإنهأرمترونجمالت

اليهردحولهحرلهفتد،والرحمةايساميرمرزأحدإلىمنعلة،بصررذ4له،تحوفىإصائلبخرنجحيلوحروته،

تحولحرلقبل،ش"يخفر"قالهمماكرالقتربأرمترونحقاتهوما!(ختي".إلهإلوخيإلهمنلهمترز

الاكالجحثانظر:مماا19بيز:الاحانالعدلشرإ-انيل!-كامررجمإلهإلىبالقوة!تصفإلهصتيهرد

.الأولالمطلب:النملهذامن

(r)التكردن:اوالحاوات"الأرضرله19الربد!يرم.خلقتحيزوالأرضرالساواتبادكأ*هذد:مرلهثل

4.1/11-:النكرارض"ا9!االسراتالذحلقالدءر11ايرشاؤ:فيالأولىالفقرةإلىبثرلمولبهه2/4(1

891-691.(4.Ibid.:pp)
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فيهلأنهقدسهوالسابعأليوماللةابارك1السفر:نفسفيجاءكماا)1(.رالأرضا

الانجليزيةالنسخةفيبالنظرولكنخالظ*)2(.اللةعملالذيعملهجغمناستراح

الأيضره،الفقرةهذهفياخالق"1ل!طمةذكريوجدلاأنهنجد(جيمسالملك)نسخة

الترجمة:تقولبل

11011... and he rested on the seventh day from all his work which he had made

كلمةرردتوقد".عملهالذىعملهجميعمن(السابعاليوم)فياستراحوفيهأى:

471/:أيوبسفرفها:موأضع؟عدةفيللترراةالعربيةالنسخةفياخالق*،1

_)/ر"ف,/\2:الجأمعةسفرا؟؟اخالقهمنأطهرالرجلأماللة؟منأبرالانسان"أ

/ه:الأمثال1/31؟4:الأمثال59/6؟المزامير:أيضا:وانظر.شبأبك"أيامفيخالقك

إشعياءسفرفيإلايردلم"،السماواتاخالق1او"،الأرضاختالق1تعبررلكن.17

ولايكللاالأرضأطرافخالقالربالدهرإله؟تسمعلمأمعرفتأفاااالثافي:

الأرضباسطوناشرها،السماوات،خالقالربأدلةيقولاهكذا1ا)3(؟ايعيا

سفرفيوررد".إسرائيلاخالق1:ا435/إشعياءفيوردكماا)4(؟اونتائجها

خليقةكلوربالمياهختالقإلهءالسحاواتايا1(؟الثانيةالقانونيةالأسفار)منيهوديت

الانجليزيةالطبفةفيأما(0اا)رحمتكعلىوالمتوكلةالمتضرعةالمسكينةأناأستجبئ

فيإلااخالق"،1"كلمةهايردفلمام(،611)طبعتحيمسالملكطبعةمثل،للتوراة

0،4/28إشعياء12/1؟:الجامعةسفر:وهي؟العربيةبالطبع!مقارنة؟مواضعثلاثة

،الربيقرلاهكذا1:الانجليزيةالطبعةفتقول42/5؟إشعياءفيأما43/150وإشعياء

(:/العربيةالطبعةفيكماالسطواتخالق)وليى.11وبسطها.السطوات،خلقالذيإ

and stretchedهـكعهءThus saith God the LORD. he that created theheav"

.".themout

.1/1:ينتكوا(1)

.r/2:"تتكوا(2)

.04/82:ءضبا!(3)

(t)!ه/!ا2:ءضيا.

.71'/:تك!ود(5)
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اخألق1بأنهالتورأةفيتعالىاللهوصفيردلم)1(،الانجليزيةالنسخةفحسب

"،الخالقالاله11بأنهيهوهوصفوردحيثالثافي،إشعياءفيإلا"والأرضالسماوات

بعبارة"التوراة"تثنيةكمابهميمونبنموسىصدرفحينلذا.التوراةفيالأولىللمرة

وجودإدراكهو،العلوملكلالرثيسيوالركنالرثيسية،المبادىلكلالرئسمىالمبدأ

يبدأ"قانوني"يهوديكتابأولإنهقيلا)2(؟موجوداكلأوجدالذممط"الأولالمبدأ11

الإقرارإنأليهودية؟تاريخمرسوعةفيجاءكماهذافيوالجديد.العبارةهذه.ممثل

الجديدولكن،اليهوديةفيالأساسيةالمعتقداتمنبالفعلكانتالخلقعلىاللةبقدرة

حيثفلسفيةبصورةميمونابنعنهاعبروالئالخالق"،11بأنهالالهوصفهوكان

منيحدثلمماومحولليهودى،الملزمةالعقائدمنأنهأواعتبربل؟"الأولالمبدأ11قأل

)3(.اليهوديةتاريخفيقبل

وأرمشرونج:فيفر"8بيناليهوديةالعقيدةتطورمراحل

بينهما:نقارنأنينبغيف!نهالمساثل،بعضلطالكاتبينبينللتشابهنظرا

للتوحيد.إشارةأكطمنالخمسةالأسفارخلومنهماكل-سى+

الثافي.إشعياءسحرقبلواحد،ب!لهالايمانإى؟المطلقللترحيدأثريوجدلاوأنه،

منالخروجبعدأخلاقىإلهإلىقبلىحربإلهمنيهوهتحولمنهماكليرى+

الخصب.لالهتحولهإلىمنهماكلوأشارمصر،

11"أحدكانولبهه،كنعانفي"المحلىالمقدس11محلحليهوهإن"فيفر"يرى8

اليهودأنأرمسترونجترىحينفي؟إسرائيلبىإلهبكونهتفردهرغمالكنعانيةالآلهة

بعل.كهنةمعإيلياءمناظرةحئ،كنعانفيللوثنيةأخرىمرةارتدوا

نأإلا،إسرائيلبىحطاسيةالسبالأحوال11إلىلليهودالعقدىالتحرلفيفرأرجعء

تفسيراالمرحلةوتافسراليهود،على"الوثنيةاسيطرة1بسببالتحولتفسرأرمسترونج

ميثولوجيا.

يف.اتحرأصاها(هاوربما،الآناكحةمن(تدمنخفيالبردترحدربما()1

(2 Silver, .D .J & Martin,.BA History of Judaism: Vol.:1 From Abraham to Maimonides:New)

504/1.7491,,York:Basic Books. Inc., Publishers

504/1.1:(3.Ibid..Vol)
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الثاني،إشعياءفيكان"للعالم"كخالقليهوهفعلىذكرأولأنمنهماكليرى+

"،والأرضالسمواتاللةخلقالبدءافي1:التكوينسفرفيالأولىألافقرةأنيقبرالمو

للعالم.كخالقيهوهإلىتشير

لبئ"مختلق"إلهانهأمإسراثل،لبئ"فعلىيهودـ"إلهثانإنفهماأىيوضحلا*

الأسفار.كتةصنعهإسرأئيل؟

منكثيرفيفيفررأكطمعتتفقأرمسترونجأنالرأين،مقارنةمنيبدوالذى

إليه،تشرلمولكنهاام،279عامصدرحيثكتابها،منأسبقبحثهأنإلا،التفاصيل

لتفسرالميثولوجيا،منهجتستخدمأنهاكماطرحها.علىسابقآخربحثأممطإلىاو

.التوراةأحداث

التعمب؟علىيحرضالشخصيالإلههل4.

اليهودبينالتاريخعبرانتشرت،المتطرفةالأصوليةالزعاتإنأرمسترونجتقول

ماوهو،اليهوديةفيايهوه"1مثلالشخصىالإله11البأعبسبب،والمسلمينوالمسيحيين

المعتقديمتلكونلاغرهمرأنالمختار"،اللةاشعب1وحدهمأنهمتظنفئةكليجعل

الهندوسمئل"شخصي"غيرب!لهتؤمنلاالىالديأناتعكسعلىوهذا.الصحيح

منالتوجههذاتبنتالئهيالبريطانيةالمعارفدائرةأنوالواقع.المثالسبيلعلى

ب!لهالىلاتؤمنالدياناتلهذهالغربفيرجهالنقدمنكثراإنتقولجثقبل:

"عدمإلىبهميؤديممأالمتفرد؟الواحدالالهمفهوميحكمهمفأتباعها.شخصىوأحد،

أنهاعلىإلهاينظرحيث،الأخرىالاعتقادنظمكلورفض"التسامح

إلىينظرونمادائما،عليهميطلقكماا،الواحدةالحقيقة11فأتباع.مزيفةديانات

"أتبأعويعتقد.المقدسقيمةمنتقللوثنيةأنهاعلى،الأخرىوالفلسفاتالمعتقدأت

.إغ)1(.والواحد.الوحيد،المطلق،الرباتلق،هوالالههذاأذا؟الواحداالاله

؟وفلسفاتأديانعدةتتبناهاألىالخلاصف!صةأنالتمهيدى،المبحثفيوردوقد

معتقدهااتباعفيهوالهاية،فيالخلاصأنمنهاكليرى؟والبوذيةالمسيحيةرمنها

انظر:85910المادرؤعثردـ،الخامسةصبعتهازالبرطانيةالمعارفدائر-فيالراىهذاذكر1()

995.26/,TheNew Encyclopaedia Britannica, 51th :.de Monotheism

http:// www. britannica./be/moc /38217-elcitramonotheism
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نأترىوالبوذقي!سح!،المسيحخلالهنإلاالبشريةخلاصترىلافالمسيحيةلحى.

الآخرةفيالجادأنيعتقدالذيهوفقطالمسلمفليسالنيرفانا)1(؟فييكونالخلاص

الذين)إن:يقولالكريمفالقرآنذلكمنالرغموعلى.وحدهباللةالايمانفيهي

صالخاوعملالآخروائيؤمبالفهآمنمنوالمتابئينوالنصارىهادوأوائذينأتنرأ

تسبأنيمكنناولايحزكونأ)2(.هئمولاعلئهمخوفولاربهمعندأجرهمفلهئم

والاختيارالعقدةحريةيضمنالذى،الاسلامإلىالمسلمينلبعضالمتطرفالسلوك

رطبكشاءأولؤ:قائلمنعزوقالدين()3(،ولىدينكئمالكئم:تعالىقال،إنسانلكل

كماأ)4(.مؤمنينيكودوأخثىالناس-دكرهأفانتجميعاكلهمالأرضفىمنلآمن

علىالهندفيوالسيخفالهندوس،الموحدةالدياناتأتباععلىتقتصرلاالأصوليةأن

التسامح،فعدم.المسلمينضدالتعصبشديدسلوكاأحيانامنهميصدر،المثالسبيل

فيالأقلعلىحومكذاأوامعتقدا"،1وليعى"فكر"،النهايةفيهو،التعصبأو

.الاسلام

اليهودية:الديانةتطور.ه

البادات:ليتطور.

العقائد،فيفقطليس،الطويلتأريخهامدىعلىكبيراتطوراالهوديةشهدت

سبيلعلىأليهودية،فيفالصلاة.العباداتفيأيضابلالتوحيد،قضيةفيوخاصة

خراببعدهداوكان،القرابينلتقدمكبديلتأقيولكنهاأصيلا،ركناليست،المثال

!ن،الصلاةعنحديثهسياقافي1ميمونبنموسىذلكعلىأكدكما(.)الهيكل

هى،الصلاةهذهأنإلىيشيرتلمودىنصيوجدلاأنهعلىعزرا،إلىا!موسى

اتحهدى.المبحثانظر)1(

62.البقر-:)2(

"6:؟ن"حسانر)3(

.99:نىيو(4)

تثطالأ!دمالباداقالأصائيليست:موففالاضئرالعحدحن:يهةكماراحع:هذفىـالقفيةلتفاصل)5(

عىم،002هـ-!4221وآداكحا،العبريةاللغةمسمالانايخة،الدراصاتكليةالأزهر،حاممةماحر:رطلة

الكتابست'\T-ا0الصفحاتوراحع(41-هأtاص:أطراردـو!ذاههاليهودىالدشالفكر:وانظر85؟

الصلرات.هذديناصيل
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قدمحينأليهودعباداتبعضبتغييرميمونبنموسىقامكماا)1(.االقدمالعهدمن

الشامليهودالأولى؟الربانيينلطائفةكنيستينبالف!حطاطكانحيثمصر،إلى

نأموسىرأىوقدالقراثين.لليهودواحدةكنيسةجانبإلى،العراقليهودوالأخرى

إتمامفيالشاميهودعادةمنأفضلسنةفيالتوراةقراءةإتمامفيالعرامييناليهودعادة

فيعايشهاالئالاسلاميةثقافتهأثرمنهذاأنويبدوسنو)ت)2(.ثلاثلطقراءقا

الأندلس.

)3(:والمعاصرةالحديثةاليهودية.

الفكرمنتيارإلى*س!*،س!!ولول)43،4ول"الحديثالعصرايهودية1مصطلجيضر

اليهودكلطالفكريتعلاتيارومو،الشماليةأمري!طفيأساسيبشكليتركزاليهودي

هذاويث!بهام!.،دعاShalomiشالومىزلمانالحاخامروادهأبرزومن،الأرثوذكسي

والتأملية،،الصوفيةالطقوسبعضإدخالإلىويميل،اليهوديةالحسيدمفرمةالتيار

وهذا.الأخرىوالثفافأتالأديانمنأواليهوديةداخلمنسواء؟الموسيقىوحئ

هيايهود!ة،!الرنهيهالملواتإنوتل86.ص:الاسلامزالباداتمنالأصانجليالاشراقمرتف)1(

عمردارتفاعإكالأزررالحيطمنالأيضالحيظتجين(ن!منذاثماقررتهماوحسبالفجر،:صلواتثلاث

الفروب،ملا!و!صرفاالماءعلا!سوالثالثةالقلولةأأوالهارنصفصلاذهيالئانيةوالملاةالنهارأ

.-151152صالا*ق:.الملمينعندالفاءعلاةتابلماهووومها

.-18ا7صومصقاته:حياته:ميرنينمرسى:ولقسون)2(

(r)لليهودالمررخةالفربيةالمراحعبعضحسب،العنوانهذاتحتندرجa،الإصلاحرن11بحركة!رفما

5نعهدا)sm"والمحددون Orthodox"ثوذكيماالأرو+اليهودكة،ولحmم Judais،المحافطة+اليهوديةاوا

Conservative Judaism'الحديثالعصرو*كهردية"smنعهAge Ju،*انظر:د!ع

Jacob Neusner & Alan .J Avery- Peck: The Blackwell Companion to Judaism: 1st ,.de Blackwell

928..PublishersLtd., ,0002 P:وانظر

وأذ،إلهيوحيالترراةبأنولسكالحدكث،العصرفياليهودكةالحركاتأهممن3الأرثوذكسية+اليهردكةرتعد

مراحلبثلاثةالحرك3هذمرتاللة.إرادؤعنتعبوحيالرولهنهلأناتتبدلأنيمكنولاأزلي!شريعتها

ال!ياص،لمدلولهاأخيفحيثA،164عامالعبر!ةالمولةثاؤبعدتانالئالأخصذالمرحلةهيامهاتطور:

ايهرد!ةو+،الدنية*الصهيريخةاوالحدثالأرثوذكسية:تيارينإلنق!امهاVI').;Lمما،ودنتاحتماعيةمدلولات

والتقاليدالراثعفيالنظرإعادد!رفضرنوهمأيب،وتلالقلىفيأتاعهاوتمركزنه-لةا2،*الحريد!ة"

العبريةالدولةأنيرونكما.إلهيمصدرها(نو!روذتام،بنكلبالهالاخادـالأرئوذكهو!تسكوناليهردكة،

انظر:ذاقا.الأرضحانبالىديئ،منزىلهال!سرائل(!عرفما)في

312.TheBlackwell Companion to Judaism: p

tp.ne/J/: wikipedia. orgtwiki/Modern_Orthodox_Judaism# Haredi_Judaism"
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والترأثاليهوديةالنبوةنراثإلىأصرلهاتعودعالميةحركةبأنهنفسهيصفالتيار

:الدعوةالبيثةوحمايةالنسوكما،كالتيأرحدثةاجتماعيةرؤىتتبئأنهاكما.الصوفي

معاليهوديةباندماجتوحىأنتريدفاy،الخطورةشديدةالحركةوهذه)1(.للسلام

يحاولرنوهم،والموسيقىوالتأملالصوفيةالممارساتخلالمنالأخرىالثقافات

الشعاثر)2(.هذهفيتتشابهالدياناتكلبأنالايحاء

cReformاليهودية"الاصلاحيةالحركات11أما Judaismمنذالظهورفيبدأتفقد

والرلاياتأوربافيوالعشرينعشرالتاععالقرنينوخلالعشر،الثامنالقرنفابة

الموروئاتوكلبلاليهردية،الديانةأنفكرةتتبئالحركاتوهذهالآمريكيما.الجحدة

تتبناهاالئالمبادئرمن.المعاصرةالثقافاتقيملتعكستحديثهايتمأنبحب،اليهودية

مجموعةتصبحبحيث،حديدةبصورةاليهوديةالمثريعةتفسيريجبأنهالحركاتهذه

ت!بعهاأنيجبوالئالصارمةالقيودمنفاثمةكونهامنبدلا،العامةالتوجيهاتمن

)3(.!هردىكل

مرروثاتعلىالتعديلاتمنالعديد)دخالحاولتالئاليهبرديةالحزكاتمن

أوالاصلاحيون"+11حركة،المعاصرةالمحتمعاتفياليهردإدماجبغرضالهود،

)بنمندلسونموسىيدعلىعضرالامنالقرنأواخرفيظهرتالئالمحددون"11

آراءلمندلسونوكانت.والعزلةالتزمتمنطويلةلقرونفعلكرد(،مناحم

يجباليهودأنيعتقدكانفقد.اليهوديةالديانةلأصولبالنسبةطبيقهانيرادككالية"11

غرهمعقينفصلواوألاالعنصريةموقعةمنيخرحواوأن،الغربيةالثقافةفييدمجواأن

11،هااموحى1حقيقةكاتالتوراةأن!كرونأفمكمااليهود.غررأوالأممينمن

عليهاعفاقدأنهاعلىوالملبىوالطهارةبالغذاءالمرتبطةاليهوديةالشرائعإلىو!نظرون

udaismاegA_weN!لنال!وo1)ء .ne//:ptth wikipedi)

+reeوابهردكةوالمجية،،الإسلامواحد+:إلهعقائد:"للاثالشحيلى:البلمرواضحاهذالداومد)2(

iFaiths One God Islam Christianity, Judaismيقللرنسلمإمامخلف!فرذميحيوذفيهظهروالذي

وذلك،ترامايفهصرنلاكانراوإنيقولوذ،كصاالجيلالروحي61لرهذافىالاندماحويخاولرن؟عريه

أول4انظر:الجمغ.كدواحدتالدمعئاذيركدوا

eform_Judaism!3)"لنماك/.ne//:ptth wikipedia.org)
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بينالمدنيةالحقوقفيالمساواةوأنالمواطنةبفكرةأيضاالحركةهذهنؤمن)1(.الزمن

بها)2(.يقيمونالىالدولفيمواطنينأنفسهماليهوداعتبرإذا،ممكنة،وغيرهماليهود

مثل؟اليهوديةالاصلاحية"11الجماعأتهذهأفكاربعضتتبئأرمسترونجأنويبدو

معالاندماجوتشجيع؟للدينالصارمةالقيودمنوالتخلص،الأديانتشابهفكرة

والموسيقى.والتأملالصوفيةخلالمنالأخرىالثقافات

أرمسترونج:فكرفياليهوديةالديانةمرحلةليايطوريةالنظريةملاهج

الديانةهامرتالئللمراحلعرضهافيالعقدى،التطورفكرةأرمسترونجاتبعت

يلي:ماالمرحلةتلكعرضفيآلياقاأهم.اليهودية

11،خاصةابصفة1البابليةالأساطروتفاصيلالميثولوجية"11الدراساتعلىالاعتماد.

الأصاطر.ممرحلة،اليهوديةالديانةمرحلةلربط،التوراةفيمثيللهايوحدوالئ

إيل".و"بيت"،الخلقأسطورة11وللبشر"،الآلهةاتجلي1قضيةفيكما،الآلهةوعبادة

.الأوثانعبادةعلىإسرائيلبئإصرارلتبريرالرمزممط"التفسر11علىالاعتماد.

11،التطور11فكرةيتئ،الشعوبمعتقداتدراسةفيتاريخيفهجعلىالاعتماد.

الوثنيةمنللتحولإسراثيلبنواسعغرمهاالئ"الزمنيةالفترةاطول1لتبريرمحاولةفي

الموحيد.إلى

الالهينصفاتاختلافلبيانااللتوراة1اللاهوتيةالدراساتعلىالاعتماد.

11.و"يهوهإلوهيم"11

"تركيبإعادةحيثمن،التاريخلنصوصالحداثيةا11القراءةعلىالاعتحاد.

الأساطر.وبينبيهارابطةإيجادعلىالحرصمع،للنصرؤيتهاحسب"الأحداث

الفصل:خلاصة

وزعصتا!،إبراهيممنبداية"اليهودىالتوحيد11لتاريخأرمسترونجعرضت

استدلالاوثنيةكانت،السلامعليهمريعقوب"وإسحاق"إبراهيمالأسلافديانةأن

.2-65296ص:ومذاهبهأطواروايهودىالد!ئالفكر)2(
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الوقت.ذلكفيالاسطوريةرالمعتقداتبالأحداثرربطها،التوراةنصوصببعض

تاريخهم،عبرإسرائيلبنوبهامرالىالتوحيد"11مرأحلعنأرمسترونجتحدثت"

التاريخيالواقعمنوذلك،الأوثانعبادةعلىالاصرارفيالأعذارلهمتجدأنوحأولت

عأيشوه.الذى

وأالمويدةسواء،القضيةنفسحولالأخرىالدراسال!إلىأرمسترونجتشرلم،

النتيجة.نفسإلىللوصولمختلفامنهجااتبعترالىنظرها،لوجهةالمخالفة

في"،الخالصالتوحيد11أنالغربفيالأديانعلماءمنوغيرها،الكاتبةترىء

الذى45-55(؟)الإصحاحات:الثانيإشعياءسفرفيإلابوضوحيردلم،التوراة

بعبادتهإسرائيلبئوأمر"،والأرضالسماواتاخالق1بأنهمرةلأوليهوهفيهوصف

.الأخرىالآلهةونبذوحده

فكرمنمقتبى"الأديان"تشابهحولأرمسترونجفكرأنواضحايبدو+

اليهودية.الإصلاحيةالحركات

عيم+ي!
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اللاي!الفص
الل!لهةتجسيد5الثالوثمرحله

فيتمولىها-مراحل5المسيحيهالدبانهنشأة

نبنهمسترأريهاة

الأهلى:الميحث

ا!المسهغطههعهحولىالحرلانشاة

الثاني:الممحث

ا!المسه!الوهههحهلالتاهط!تاختلاف

الثالث:المثحث

الحنسههJo}LoEافيالثالهثقضههحس!
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مدخل:

رؤيتها،حسبا،الألوهية11تاريخفيالتاليةالمرحلةإلىذلكبعدأرمسترونجتنتقل

فيالاعتقادمرحلةإلىوصولاتطورهاومراحلالمسيحيةالديانةمرحلةوحي

الرأبعالقرنفيالمسيحيةالكنائسأغلبعليهااستقرتالىالمرحلةوهىا،الالوثا11

خلافموضعتزاللاوالى؟الرئيسةالقضاياالمرحلةهذهفيال!صاتبةتناق!.الميلادي

لغيربولسودعوة،المسيحطبيعةحولالجدلمثل،الآنإلىالمسيحيةالطوائفبين

؟الحواريونفهمهاكماالمسيحدعوةبذلكخالفحيث؟للمسيحية)الوثنيين(أليهوفى

دخولهوكيفيةالالوث،قضيةتناقشكما.إسرائيللبئموجهةأصلهافيكانتوالئ

وفيا.الأولىالخطيئةاعنوالتكفيرالصلبوقضية،الأوائلالمسيحيينمعتقداتإلى

المسيحطبيعةحولدارالذممطالجدلمنفكثرالقضايا؟هذهبينالفصليصعبالواقع

بالاعتقادالجدلهذايرتبطكما.القدسوالروح،بالثالوثوثيقاارتباطايرتبطا!

.إغ.الأزلمنذالالهمعكانأو،الالهمنأقلمرتبةفيأوإلهأ،المسيحكأنإذافيما

يصلبأنإمكانيةحولدارالذممطوالتساؤل،الصلببقضيةالجدلهذايرتبطكما

بينها.الفصلالواقعفييمكنلاالئالقضايأمنذلكغيرإلى،الاله

مولفاقعا،فيمنفصلةمباحثالثالوثلقضيةأفردتأرمستررنجأنمنالرغموعلى

المالوثقضيةمعتطورها،ومراحلالمسيحتأليهقضيةبينخلطتالواقعفيفإفا

عنحقيقتهفييعبروهذا،منفصلةمراحلإلىالقضاياهذهتقسيممعهايصعببصورة

وتشابكتالقضاياهذهتدأخلتفقدبالآخر.منهاكلوتأثرالمعتقداتهذهتدأخل

الدائرالجدل،الكنسيةإلمجامعفيهاحسمتالئالمرحلةإلىوصولاالعصورمرعلى

والفدأء،،المسيحكالوهيةالنصرانيةالعقائدبفرضوذلكالقضايا؟هذهحول

تتبعها،يسروبغرضمراحلإلىتقسيمهاالفصلهذافيحاولتومد..إغ.والكفارة

للمفاهمتبعاالعصور،عبررتطورهأ!المسيحفيالاعتقادتغيركيافيةعلىوالوقوف

!تتعبرلاوأقعها،فيكانترإن؟المسيحيبالفكراخلطتالئالمختلفةالفلسفية

تليها.الئالمرحلةعنالواضحمميزهالهاففصلةحقيقةمراحل
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الاولالمبحث

ا!لاالمسيحطبيعضحولالجدلنشأة

أ!لا:المسحنشاةأ.

يقمفلمال!،يسوعحياةعناليسيرالنذرإلانعرفلابأنناأرمسترونجتقر

حواليفيدرئهالذممط،إنجيلهفي)1(مرقسالاتديسإلاحياتهعنمفصلسردبعرض

يثيرماولكنال!لا.المسيح)رفع(وفاةعلىسنة4.حوالمطانقضاءبعدأممطم،07

بالأساطير،أختلطتقدالتاريخيةالحقائقكانتالوقتهذافيإنهقولهاهو،الاهتمام

وعايضهاستثمعرهوما"،مرقىالقديسرواية11!وال!لأالمسيحعنوصلنامافكان

يصورالانجيلوهذا)2(.حياتهلسيرةحقيقيةصورةولشالمسيحشخصفياهو"1

سهtوjإخوحيئذأفحاءتا:وأخواترإخوةأسرةلهعادممطبشرأنهعلىيسوع

ا)3(.ايدعونهإليهوأرسلراخارجاوومفوا

ال:المسيحلياليهوداعماد20

أنهفلسطينفياليهودمنكميراعمقد11ا!يسوعجاءحينإنهالكاتبةتقول

لبثمارلكنا!لا،داودنسلمنأنهعلىواستقبلو؟،Messiahالمنتظرالمسيح

نأحواريوهيصدقلمولكن.الصليبعلى،معروفهوكمامتلوه،أنالرومان

حولتنتضرالشائعاتبدأتحعناومن،موضعهيخرفيكانالمنتظرالمشحهذااممانهم

4.صلبهبعدأيأمثلاثةفاركا،قبرهعلىعثرإنهالبعضوقأك،الموتىلمعامنقيامته

Messianiء()الربمملكةليقيمقرل!اسيعودأنهيققدونالمسيجحواريوكان

"ضحدكد.وحهعلىمعروفةعرمرمسالغدصضخمة()1

(2.97.Armstrong, Karen,A History ofGod,)p
35-32مرف!إنجيلىأيضاوانظر3.31/:مرمىإبجل+( / r2-6.3/و

(4.97.A History of God,)p
MessianicلمهGodالربمملكة)5( Kingdomتولكصاالمختارلثالر!رعلداالئعدنمملكةهي

ذأيعتقدونوكانرا-الأولويةلهمالهرد-ولبرالريةلكاالذوعدعاالأرضعلىالربمملكةفهيالهرد،

انظر:.اثاكنزولهرصقيحهاايظرالمح

http:// www. parvulis. corn/ Documents/3- main- .50-ne htm
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Kingdomغمالائيلامثلاليهودأحباربعضأيضاالاعتقادالذاوقال،الجتظرة

iel.إلها،المسحيكونأنيتوقعوالم-أرمسترونجتحليل-ح!سباليهودولكناثا6لةقأ

ف!فملذا،اليهوديةتطورلمراحلعرضهافي،ذكرتكماالتوحيد،علىاستقروافقد

كونهيعدولاأنهعلىالمنتظرللمسيحينظرونكانوام.،03فييسوعموتعند

معروفينكاناوصفتهاحمهأنالأحباربعضاقترح11حال.بأ!إلمماوليسمميزابشرا

الصورةبنض،البدايةمنذأدئة"امع1كانإنهيقالأنيمكنلذا.الأزلمنذاللةعند

Divineول)2(الإلهيةللحكمةلمحاينظرالىالرمزية wisdo،سفرىفيذكرتوالى

أنهأتباعهقرر،وفاتهبعدولكن.3Ecclesiasticuا)3(استيكسو"إكلزيا،الأمثال"11

حيرالميلادى،الرابعالقرنحئيحسملمالأمرهذاكانوإنمقدسا،أوإلهأكان

)"(.إنسانجسدفيإلهاكان(السلام)عليهعيحمىأنالبهسيةالمجامعأقرت

ا!:المسيحتأليهالقولبداية3.

إله،أنهابدايدعلمايسوع1إنأرمسعرونجتقولإله؟الإنهالمصي!قالهل

ربماالهاتفذلكأنإلااللة،ابنأنهالسماءمنيهتفصوتاتعميددـحمععندولكنه

ابننفسهتسميةعلىاعتادالمسيحأنالمنتظر...كماالمسيحأنهعلىتاكيدمجردكان

theلمهman"/الانسان son"الأصليةالارأميةالعبارةأن...وييدوbar nashaكانت

نأالعبارةهذهأراديسرعوأن...عليهاكانالئالبشريةالحالةوفناءضعفتؤكد

وتعتقد(.ا)امايوماويموتشعذبوأنه،ضعيفبضركطكاثنأنهعلىيؤكد

اثانرالمبدتلمكلتجلمات4أ.احلأهيلالأكبرالجدحيدوهو،برلىالحوارىمعلمهوكصالائيل1()

لنامرسمعلمغصالائلاحمهفرصرحلالمحمع!افقام1الرصل:أعحالليكبراخرامللوقاو!فهالقدر،

hلنالونل!53!ن!ظ!.ولح/ر5اعأل!ة:انظر3040-54/:صلالرأعحال011.الثع!حمععدمكرم p

Aضيكس(:))كليزكاصاخدنكثوعضرالأبد+إلمحهتزالولاالربصتفهىحكحة*كل)2( / h.

هناحميصاخ".بن*ثرعحفيد،لليونايةوترجمهمصر،لىيقكانكهـردىبانعبريةكهالفرهذا)3(

.صاخ""ضرالانعبوطلقالبهائى،فىكث!ائرأكانلأنهايرنانية(فيالكي!ة**كتا!!ئ)الذىالاصم

البههةيهتقرفلاحينفى،الرقيةوالأرثوذكيةالكائريكةالكنيةعندالئافيةالقالريخةالأضارشكعدرهر

وانظر:7.61ص:الحقإظهارالجدى،الذرحمتانضر:.البروتاتة

ciesiasticusع!ةلضل!هءgiawildpedi3رسhttp:// no

,gn.81-08.Karen, A History of Go4 pp!4(ول!ث(

(5bi)"ء.!-82.81
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عليهأضفوا،الذنوبويغفرالمرضىيشفىوكويصوعرأواحينالناسأنأرمسترونج

بقدراتالأصلفيترتبطالصفاتهذهأنيعلمونكانوالأنهمايألوهية،صفات

إلهية"قدرات*ا!يسوععلىأسبغقداللةأنعنالأناجيلأخبرتوقد.الاله

ynameis"1(.الأعمالهذهالقياممنمكنتهلم(

هىأ!؟عيسىعلىالألوهةصفاتإضفاءفيساهمتالئالرواياتإحدى

كيفيةباعينهم،الحواريننمنثلائةرأىحيثمئ،إبجلفيوردتالئالروايةتلك

قديسوعأنمئإنجيلروذك.أخرىصورةإلىالثريةالصورةمنهيثتهتحول

طبور)2(جبلأعلىويوحنا(ريعقوب)بطرسحوارليهمنثلاثةمعهاصطحب

1Tabor"ثيابهوصارتكالشمسوجههوأضاءقدأمهمسيئته"ؤلغيرتالجيلفي

يملانالمرقفهذالطوها،جوارهإلىرإيياموسىظهروفجأةا)3(،كالنورابيضاء

نيرةسحابةإذاييهلمهووفيما11معا:ثا،ثتهموتحدث،التوالمطعلىوالأنبياءالشريعة

له،سررتبهالذىثو/في/لمحبيبثحذ/قاثلاالسحابةمنوصوتظللتهم

011)4(.0احمعوا.

نأرأيهمكان،قرونعدةبعدالرؤياهذهاليونانيونالمسيحيونتأملاحين1ولكن

أيضاأشارواكماهيثته"تغيرتاحن1يسوعبشريةخلالمنأشرمتاللة"قدرات"

عليهتقصركانتالإلهةلأynamei114)"("3القدراتهذهأنأبدايدعلميسوعأنإلى

بهذهأيضاهمفسيتمتعونبحق،أمنواإذاأكحمحوارليهيسوعرعدفقد،وحده

فييسوعيقصدهأكانالىالايمأن"11لكلمةتفسيركعاأرمسترونجوتقدم".القدرات

(1.82.Ibid..)p
ومدسراء.حدعلىالصاوكةوالأدكانالثركة،الأصاطرفيالمقدمرأسطوردـالجلعنإييادمكلياتحدث)2(

المكرمة،مكةفياثمرفةو"الكبة+،فلسطينفيحورزم:حبلهـت،إنجياروردالذىطبررحبلالفيهاأشار

قداضها.ديعتقدونمنعندالعالمفيبقعةأعلىتعدألهاهوقداشهاعليهاو!فيينها،مجمعالذىإنوقال

اخاك.اابحثالثار:النملالمقل!ى+،الجل111!ورفىانظر:

تغوتومفرد!.عالجلإلىممععدأخاوـو!رحناويعقربوبطرسيوخاخذأكامصتة!دو"(3)

-12.ا17/مئ:إبجلأكالرر"يخاءثيابهوصارلتكالعروحههاضاءوقدامهمهيئته

.4ولHistoل!لمء.820.405:وانظر3-7./)7متئإنجهل)4(

يخظروالئ،لمالعافيالالهألطلإلىللإشارداليرنانرذاضخدمهاوتد،الالهلدراتتعئإكركقهكلمةهى)5(

أول..2004انظر:كنهها.فهميتحيلاى!االألميةاالذاتسمماماوتخلفتتميزا!اعلىلها
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/للاموتفطا/لاعتقادبالايمانيقصديسوعيكنلمابالطع1:فتقول،السياقهذا

والخضوعالاسشلامياقصدكانولكنه،الربلطالصحيحالمعتقدأى/لصحيح"

فعلهشىءكليفعلواأنأمكنهمذلكفعلواف!ذا،الإلهعلىوالانفتاح)1(الداخلي

المسيحوفاةبعدأنهترىولكنها2(.)البحر"فيجبلايلقواأنشمك!نهمبل...يسوع

يصلونوبدأوابل،الإلهصورةيمثلكانيسوعأناعتقادهمعنالحواريونيعخللم

جدا)3(.مبكرةمرحلةفىله

الوثنيين.منأىاليهود،كرمنالجددالمسيحيينإلىالمسيحلتاليهالمفهومهذأامتد

الغامض،الالهىوالجوهراللةقدرةبينأى؟الاثنينبينيفرقوالمإنهمأرمحشرونجتقول

بعد.فيماالمسيحقدصيةفيأيضاهماعتقدوافقدلذاالمرقة،حعذهيستوعبوالمإنهمبل

يسوعفيهالإلتجسدفيالاعتقادهذاإنتقوللرؤيتها،رطبقاالتاقض،منشىءوفي

مننوعاالاعتقادهذافيرأواالذين،بعدهممنوللمسلمينلليهودصادماكان

إلىتفتقربطريقةفسروهالمسيحيينأنكما"فهمهيصعبامعتقد1فهو،التجديف

هذهإنفتقولللتعميمأخرىمرةتلحأذلك،منالرغمعلىالكاتبةولكن.الوضوح

)"(،الأديانتارلخفيالرئشيةالمفاهيمأحدكانتالبشر،فيالآلهةتجسدأى،القضية

اليهودأنوسنرى11:فتقولسواء،حدعلىوالاسلامباليهوديةالمعتقدهذاوتلحقبل

الىكث!كانبل+الاضاد"،يعئيكنلم!،إيراهيمعند*الإيمان"معئأنع!تتأرمرومالتهماتارن1()

الذى+ا،يمان"إنأرصرونج،مولببالواضحككلومن.اثانالمبحث:اتاكالفصل:انظر*.بالرب*لعه

المحأنفىمعهاولكظ.تنق*الإ!م"..ممعئمرفيالمعئهذاأنركم"الاتم"،هوالم!!ص!كان

علهيطلقأنككنماثهدلمالجكرالرقتهظلأنمحبن،لاموتأىفىالاكتادبالغحلنمد!كنلم!

سبى.لاهرت

83-82.(2.Ibid.,pp)
702مى:اثال:بيعلىانظر / Iجةئللمحانلكمكانرللكم(مولنالحقجمانكملحدمكرعلهم*نتال

23-22مرمىوإيخله"...فيقلخاكإلىهنامناتقلالجبللعناترلرنلكتمخردل / i iالحق"...لأن

له".يكوذمالفصهصاكونتولهماأنررعنبىملبهرككولاوانطرحانتقلالجاذالهقال!تإنلكمأمول

A(3)+!هتول"ل!لمه.83.0

الأديانيمضممتقداتو!نابثر"،دالآلهة"تحدتقولكانتالقالأصاط!بينخاأرعرونجترثط)،(

و!قوبإبراهمإصاثلبئلأنجياءإلريم"تجلي"عنأرسرونجتحدفومدوالم!جهة.ايهودكةثل،اللاحقة

اثالث.المطلبالآول:المبحت:الثاكالفملانظر.اللامعلهحا
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1(.ا)بهماخاصالهذامشاهالاهوتاتبنواقدوالمسلمين

ال!:المشجليبولسقيل4.

أطلقبلاللة"،11لفظيسوععلىأبدايطلقلمإنهأرمستررنجفتقرل،بولسعنأما

ابالقطع1بقرلهأ:توضحهوالذىاليهودكط،المفهومحسبولكناللة"،ابن11لقبعليه

اللتيناللةوروحقدراتيمتلككانبل،ذاتهللةتجسيداكانيسوعأنبولسيعتقدلم

لاالئالمقدسةالالهيةبالذاتلهاعلاقةولا،الأرضعلىالإلهلقدرةتجلياتمئلانكانتا

المنتظرالمسيحهوايسوع"1إنقالبولسأنأرسترونجتضيفا)2(.امعرفتهاإلىسبيل

Messiah،كلمةوكانتChrist)لكلمةترجمة)المشحMassiachرتعىالعبرية

ا)3(.ابالزيتالممسوحالثخص11

أنهإلا،عادىبشرمجردكونهمناكثرأنهعلى!سوععنبولىتكلموقد

عبارةيستخدمماداثماكانابل1المشح،شخصفيالالهتجسدفييعتقدلمكيهودى

تموقد"المسيحافي1يعيضونفالمسيحيون،يسوعمعتجربتهلوصف/لسمجع"في

علىالقصيماهذهفاقع!لمبولىأنتوكدأرمسترونجولكنا)1(.اموتهعلىتعميدهم

للعقلانيةرافضةنظريةيتبئ"كانتقولكمالأنهمن!يا،إثباقايمكنحقمةأنها

المسيحمعتجربتهوصفإلىيميلكانفبولس(.ا)جهالةبأنهاوصفهاالئالاكريقية

الأننا1بداخلها،نعيشالىكالأجواءبأنهيسوعيصفوكان"صوفيةز/تيةصربةبافا

مماثلبطريقة!سوععنيتحدثبولسكانفقدوهذاونوجد.011)6(،ونتحركنحيابه

.83(1.]bid..)p

)2(أول4

86,(3.Ibid.,)D
()4أول.4

واحدكللبضبحضاواعفاةالم!حليواحدحدالكثكلكننحن"هكذا:المثالصلعلىتوللولىكال!

.17/وه217/كررنثوس:هلإلالئانيةبرلىرطلةوانظر:.،ه2/1:رويةأهلإلىدولىرطلةللآخر*

86.(5.A History of God:)p
بالمحنكرزنحنولكننا.حكمةطبونوالرنانببنأيةكألونالهرد!لأن:الفضةهذهحولبولىمالهمما

.2225-1/:كورلثوسأهلإلىالأولىيولىرصالة...*.حهالةوليرناننعثرةلليردصلويا

سبرلىالقدن!علىلاالرلأعماةكاتبهذفىـالبارروى17.28/:الرسلأعمال)6(
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الآلهه)1(.أحدعنمعاصريهبعضحديث

تعقيب:

وقامته:هوتهبعدأ!المشجفيالاعقادخلاعة

اللة:معالمشجكان.ا

نأالميلادى،الأولالقرنفيحدثتالىالقضيةلهذهأرمسترونجعرضهنيبدو

بعضقالحث،البدايةمنذظهرأ!سلاالمسيحطبيعةحولوالاختلافالجدلهذا

ليسولكنه،الربمملكةشقيمالذيالمنتظرالمسيحإنهغمالائيل،مثلاليهودأحبار

لذاالتوحمد،علىاستقرواقدكانوااليهودأنعلىتصرفأرمسترونج.حالبأىإلها

وصفتهاحمهأنالأحباربعضأيضااقترحممثز.بشرأنهعلىالمسيجإلىينظرونكانوا

8.الافية*الحكمةمثلالبدايةمنذ"مع/لئةكانإنهفقالوا،الأزلمنذمعروفينكانا

.الانسانأبنوأنهضعيفبشرأنهيؤكدداثحاكانأنهفرأوا،الحوارينمنأتباعهأئا

أفعالهلأن،الألوهيةصفهال!المسيحعلىالناسأضفىفقدذلك،منالرغمعلى

تصورهموأكد،الالهبقدراتأذهانهمفيترتبطكانت،الموتىوإحياءالمرضىكشفاء

جبلا!طرلثفوقحوارليهمنثلاثةيسوعاصطحبحينمئ،إنجيلروايةهذا

منالرغموعلى.الحبيثابىمواهذا1قالالذممطالهاتفمذأحمعثمهيثتهوتغيرت

أشرقتالئاللةقدراتبسببكأنهيثتهتغربأنالقاثل،الروايةلهذهاللاحقالتأويل

لمحوارليهولكنبحق،يؤمنمنكلسيمتلكهاالقدراتهذهوأن،بشريتهخلالمن

هنافالأقوال.الكاتبةتقولكما،الالهصورةيمثلكانيسوعبأنالاعتقادعنيتخلوا

الناسأنأو؟الالهيةالحكمةمثل،البدايةمنذاللة"امع1أ!كأنبأنهالقولفيتنحصر

الألوهية.صفةعليهأضفواالذينهم

":المسح*ليبولسقول2.

تجسيدأكانيسوعأنفييعت!قدلمإنهجازمةبصورةأرمسترونجفتقولبولع!أها

بولسقال.تقولكما-اليهودىالمفهوم-حسبا)2(اللةاابن11إنهقالأنهإلاذأته،للة

الآلهة.كلتمعاصركهلحدكثاثمابهبولسحديثمنمقصردهاارمترونجتوضحلمو1()

Aب!87.00 History ofGo

(Y)013.:التربةاالفه(انجنعريخزانهوذ)و!ئت:تعالفال
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http://kotob.has.it



علىالالهلقدرةتجليايمثلبذلكفكاناللة،وروحقدرأتيمتلككانيسوعإن

لاكيهردممطبأنهذلكعلىأرمسترونجتستدل.الإلهيةبالذاتلهعلاقةولا،الأرض

هذهكانتوإن"،المسيحافي1عبارةاستخدمبل،المسيحفيالالهتجسديقصدأنيمكن

جسدالكثيريننحناهكذا1قولهيعنيهالذىفما،توضيحإلىحاجةفيذاتهاالجارة

أرمسترونجوتقطعا)1(3للآخراواحدكللبعضبعضاوأعضاءالمسيحفيواحد

علىالقضيةهذهيناقعقلمبولسإنبقولها،القضيةلهذهمنطقىجدلاممطعلىالطريق

وكان،الاغريقيةللعقلانيةرافضةنظريةيتبئكأنفقدمنطقيا،إثباتهايمكنحقيقةأنها

11.صرفيةز/تيةالمجربةبأنهاالمسيحمعتجربتهوصفإلىيميل

8:المسيح*فيلعبارةاللاهوتعلماءبعضتفسر.

الجسدأنكماأنههوا)2(،االمسيحافي1بعبارةالمقصودإناللاهوتيينبعضقال

لاالئالمختلفة"،11وظيفتهلهمنهاوكلأعضاء؟عدةمنيتكون،للإنسانالواحد

أعضاءأننارغم"المسيحفيواحداجسد1كذلككلناف!نناالأعضاء،بقيةعنهايستغئ

يستغىفلا؟الحياةفيالمختلفةوظيفتهمنالكللأنللآخرينيحتاجعضوفكلكثر.

11واحد11النهايةفيهو،يسوعيؤمنونمنب!منالتنوعهذاأنالخلاصةالاخر.عنأحد

هو،إليهالمشارالمجتمعهذاوالمقصود.المجتمععملأى،الكلعملفيفردكللمساهمة

فالمقصداليسير"،بالعملليعىالقضيةهذهاشرح1بانالشارحويقر".المسيحايسوع1

الجسمفيعضوكليتصلكمابه،ويتصل،المسيحفييعيشالإنسانأن،النهايةفى

)3(.طريقهعنبالآخرينيتصلمنافكل،بالمسيحيتصلواحدكلولأن.بالرأس

كلأن.ممعئمعنويا؟تفسيرايفعرأنيحتمل،بولسعبارةحولالش!راحقالهوما

.2/15:روميةأهلإلىبولىرصالة1()

.21/5:رومية()2

:editor and others): The Interpreter's Bible, New York3)!عأولء!7ل!ا Buttrick, .G .A (co)

Abingdon- Cokesbury Press, Pierce and Washabaugh, .5491 /9.lov -584 .585 (The Epistle to the

Ro.)كمع!

وتعاطفهموترادهمتراحمهمليالمرفين*ترى:بقرلهالمحهردؤبلاكتهليالمعئ،ذلكعن!اللةرصلوقسر

*رحمةيابالأدب+:11كابفىابخارىرواه".حسددـيالهرصاثرلهتداعيعضواضيهيإذاالجدكحا-

.1106،01/254:رتمحديث:البارىقح:اوالبهاثماالاس
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يح!عبإنهقالالشارحرلكن.تعاليمهاتباعخلالمنروحيابالمسيحي!تصلإنسان

مصتكلوبلالمجازممط،التشبيهمجردليسالمقصودأنبدفلاالمعئ،كذاالمقصودتفسير

جمالالريصولايبرز1:الفاقرةهذهمعئحولملطىي!نموبتادرسالقمصيقولآخر.

ححذاء...المواهبمتنوعواحداجسدابكونهممعاأءضائهاوتكاملوحدتهافيالكنيسة

مقح!دإنيقولأنيريدفالشارحإخوقا".علىمتشامخةنفسلكلعلاجهوالمفهوم

رمضهمأعضاءالمسيحننلأنالمتكبر،روحيخكسرأنهوالعبارةهذهمنالرسول

علىأص-يستكبرأنيجبفلااللةمنهيالعطيةأنكماواحد؟جسدوأنهم،لبعض

نأعلى،تادرسالقمصقولحسبالمقصود،المعئنأخذأنفيمكنناأحد)1(.

يمكننادناومنواحد.كيانفيبالمسيحيومنمنببر،اعتباريكيانهىالكنيسة"11

ارعبارة؟هذهالمشح"فيالالهاتجسديقصدلمبولسأنعلىأرمسترونجمعنتفقأن

.الرأىهذاحسب

يمكنحقبنةأفاعلىالقفيةهذهيناقع!لمبولىإلى11أرمسترونجقوليبقىولكن

مماا،اليسيرابالعملليسالقضيةهذهضرحإن11ايضاالشراحوقولمن!يا"،إثباتهأ

:-.اكلناالعبارةلنضأخرتفسرفيجاءوقد.ةالعبارلهذهآخرمعئهناكبأنيوحي

لكلاحثياجفيرالجسدالآنجرمعيتكاملعضوكلالواحد،المسهحجسدلطأعضاء

لماذاةأدتةمنهيعطيةكلكانتف!ذا،لواضعفينخدمأنكناعيناأعضاثه..

يتر!ونالكنيصة،فيالتناولطقسفيأنهميعتقدونالمسيحيينأنكماا)2(.الكبريأءا

الىالبركة"كأسنفسهبرل!قولبدليلوالنبيذ،الخبزبتناولالمحسيح،جسدمع

-خدشركةهوأليىنكسرهالذىالخبز.المسيحدم"شركةهىأليستنباركها

التفسير.هذاغيرتفسير!العبارةتحتملفقدلذا)3(11،المسيح

كانا!رزيسوعإنقاثلبينمااختلفواالاسأنهوأرمسترونجقالتهماخلاصة

.http://popekirillos.1)/215ةروميةضح net/ar/ bible/tafseer/romyal2.htm)
انظر:فكرى.أنطونيرسالقستفسرفيمذاحاء)2(

-http://s -t takla. org/pub_ Bible- interpretationstHoly- Bible- Tafsir-02- New- Testament/ Father

Anton, ous- Fekry/06- Resalet- Romya/ Tafseer-Rena tat- Romia_O-1 Chapter-21. html

(r)رصالa01/61كررلنرس:إلىالأودبولس.
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افي1ييشونالمسيحيينإنفقالبول!أما،للإلهتجسيداكأنإنهوقائل،اللهقدرةيمثل

قالتهمماويفهموضحنا.كماممط.3أممعنوياتحأدبهذأالمقصودأكانسواءا؟االمسيح

ماأو،الإلهطبيعةحولسابقةلتصوراتيعودالاختلافمذافيالسببأنأيضا،

منطقياسببايكونقدوالذممط،القديمةاليونانيةبالأساطيرالجددالمسيحيينبتأثريعرف

لالأنه،رأيهمحولتصوربناءالصعبفمنالحوارينن،رأكطعنأماالتصور.لهذا

حرل،أنفسهمللحواريينمنسوبة،شفهيةرواياتأكماحئأومكتوبمصدريوجد

صورةيمملكأنيسوعبأنالاعتقادعنيتخلوألم"أفمتفترضأنهاإلا،القضيةهذه

لم"طبور"،جلفوقالمسيحرحلةعن!تإنجيلأوردهاالئالروايةوحئ".الإله

علىدليلأنهعلىهيثتهتغرأولمنفمنهم،الأشكالمنشكلبأىالقضيةتحسم

منأشرقتالىأدلةقدراتأنهأعلىاليونانيونالمسيجونأولهاحينعلى،ألوهيته

لرجوعهمربماالفة،ذاتعنتختلفوهى"هيئتهتغيرتاحين1يسوعبشريةخلال

وربماأدئة،قدراتالقديمةاليونانيةفيتعئلأ"nameisفكلمةللإنجيلالونانيةللترجة

.التأويلاتمنيخرهامنالقبولإلىأقربالأيخرةهذهتكون

)و!له:يقولونعماوتعالىسبحانهاللة+،*ابنإنهالمسيحعنبولعىقولعنأما

يوضجيهودى،مفهومأىيوجدفلاولداأ)1(؟ولاصاجةاتخ!ماربناجاتعالى

يمتلكيسوعأنبذلكيعىإنهقالتالئهيبلأرمسمرونج،تقولكماالعبارةهذه

المئقفينبقولتأثرفقدألاغريقيه،بالفلسفةبولعىلمعرفةربماولكناللة.وروحقدرات

اعتناقعنحديثهادطالكاتبةأوردتكماافة*،+أبناءأنهمفلاسفتهمعناليونانيين

النهايةوفي.011)2(.اعتقادهمفيلأبولوابناكان"فافلاطونللمسيحيةاليونانيينالمثقفين

"ابننفسهتسميةعلىاعتادبلإله.أنهأبدايذعلمأ!المسيحأنأرمسترونجتجزم

theلمهman،الانسان son/

:3.)1(الجن

39-29.(2.Armstrong, Karen,A History of God,)p
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المنتظر:للمشحايهوديالمفهوم.

المسيحصتبول!قالهعماالاختلافتماململنتظرللمشحلملهرويلمنمهوميخت!ف

11،بالزيتالممسوحين11الملوكلوصفالاقدمالعهدفيوردتMessiahفكلمةأ!.

.011)1(،الأولفيكماقضاتكوأعيد11إشعياء؟سفرفيوردعنغممحبماومعظم

والانسانتشامخفيخفض011.11)2(،كثيرينلشعوب:ينصفالأممبين"فيقضى

المسيحأنيعتقدونفهما)3(.االيومذلكفيوحدهالرب!يسموالناسرفعةتوضع

؟يداوودنسلمنسيكون،الأرضعلىالربمملكةلياقيمسيعودالذىالمنتظر

قالتهمامعيتفقالرأمميوهذا.الملوكنسلمن*الشر*منسي!صنبذلكوحر

قولحولتبتفولكنهاإلها.المسيحيكونأنيتوقعوألمال!يهود9أأىأرمست!رونج؟

فيوأنهماليهردممط؟المفهومحسبهذاقالإنهبقوثتاالذ"،111-تالمسيحإنبول!

المنتظر.للمسيحبالنسبة"التجسيد"فييعتقدوالمالأصل

المتظز:المسيجلييمونبنموسىقول.

تثنية)أواتوراةامضئ1كتابهفي،المنتظر"الميح11،ميمونبتموصىرصف

فيكانتكماأمجادهاويعيدداردمملكةسيستعيدالممسوحالملكإنفقالالتوراد(؟

المشتتيناليهردئهلوسيحمع)أررشليم(القدسفيالمعبدببناءوسياقومعهدها،سابق

عنتنأبلعامالنىأنميمونبنموسىيضيفالتثية)4(.سفرلطحاءكما،العالمفي

داودأنأى.ا.الآنليسولكنأراه11(العدد)سفرفيجاءكماالممح!وحين"الملكين11

منإسرائيلبئأنقذ:فالأرل.الممسوحالملكأىقريبأ.011؟لشول!أبصرهااي!،

!كرز+عهون+،نارنظبفقخاتك+سأعيدهوخاالمقصردإذالتررازضرا:كرل1.26/إضياء:)1(

انظر:الهودية*.+الحماةمركزمردلأولالقدسكانتحين:د-دا؟أياءمثلكالجديددـ-

178.5/:TheInterpreter's Bible

.2/4إشعباء:)2(

.271/إضباء:3(;

!يإثإللث.الربإلبهميددك4تالذالث!عوبجمبعسفيجمحكو!رديرحمك:يتإلمكبار11!د)4(

الئر!-19إلالر!لكوبأقي!أحذك.هناكوصتإلم!كالر!جصعلتححاكفا!اتأقصاءإلىبددكقد

3-0/3.15:ال!يةاصفرآبانك"منأكر:يكنركإليكيرفتشلكنها،آلاشكاتلكها

17-24.18/العدد:ص)5(
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)1(.النهايةفيإسراببىوسيقذ،نسلهمنسيكون:والثاني؟المضطهدينأيدى

الممسوحالملكأنتتخياالا1ا:المنتظراالمسيح11معجزاتعنميمونأبنويقول

لم،العافيجديددأشياءبخلقسيقومأنهأو،بالآياتساقوأنهالمعجزاتبصنعشقوم

أبنويئولبلاصكلا.أالمسيحهوليسأنهإلىيشيربذلكفهو.011،الموتىسيحسأو

ويجمعإسرأئيلبحطسيقذالمسيحأنعلىأجمعوأالأنبياءكل"إنصرأحةميمون

ال!يفبحدإسرأثيلبحيضياعفيالناصرييسوعتسبببينماالوصايا،ويقيميثتاتهم

جانبإلىاخرإف!المالعايعبدأنفيوتسببالتوراةوبذل...إذلالهمفيوتصبب

*)2(.الرب

لابولى،رأىأنكماالكلا؟عيسىفىالنصارىقالهمايقرلاميمونبنفمرسى

المسيح11إنيقوللاميمونبنفموسىالمنتطر.المسيحفيبالفعلاليهوديقولهمايمثل

لسانعلىأرمسترونجأوردتهفمابالمعحزات.سيأقيأنهولااللة"،ابن11هوالمنتظر"

تجسدفيالاعتاقادفيهاانتشرالى؟الاغريقية،الوثنيةثقافتهمنمقتبسأنهيرجح،بولس

تعالىدلة،بنوتهأوأ!،المسيحألوهيةمطلقانفياالإسلامنفىوقدالبشر.فيالآلهة

ضاختملقذولذا.الزخمنافخذ)وقالوا:تعالىيقرلكبرا،علواذلكعناللة

دعواأنهدا.انبلوثخزايارضوتشقمنهيمالزنواتالشطت!دإدا.

ولدا..01)3(.يئخدأنللزحمنينبغيوماولدا.للزحمن

.889-هالايات:مرع!ورة)3(

،ء+

wiki/Jewish_ messianism!1)ل.ne//:ptth wikipedia.or)

.d2(أول(
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الثانىالمبحث

ال!لاالمسيحألوهيشحولالتأويلاتاخقلاف

ويوحنا:بولستأويلات:الأولالمطلب

:kyriosرب*8إنهبولسقول.ا

لاأنهأ!،المسيحبألوهيةالقولحولأراءمنأرمستررنجعرضتهممايتضح

أخرىمجاولةإلىتنتاقللذا،المسيحيةفيالمعتقدهذأنشأةحولحاسمرأكمايوجد

يقولفيلى،أكعلإلىرسايهفىترنيمةأوردبول!إنفتقول.بالفعلقيلمالتأويل

ا)1(.الآبااللةلمحدربحوالمسحيسوعأنلسانكلويعترف11فيها

Who+هلملمهمهىلملهصورةفيكانإذالذى substituting in the

didيكونأنخلسةيحسبلم not cling

toللهمعهولا his quality with God

3butنفسهلبهه/خلى emptied himsel

toassume,عبدصورةآخذا the condition of a slave

andbecame;الناسشبهفيصاثرا as men are

andbeing,ك!نسانالهيثةفيوجدوإذ as men are

hewas,وأطاعنفسهوضع humbler yet

even.الموتحئ to accepting death

deathon.الصليبموت a cross

Butأيضااللةرفعهولذلك God raised him high

:لبرب"،11م!11فيLordكلصةيوردالإنجليزىالنصوا،6-ا2/فيلى:أملإلىبرلررسالة)1(

Jesus:.رب"لكلصةكمرادف،قوسينبيناللايية،ديriosكلمةأضافتأرسزونجح Christ as Lord

(rios،)م!""JesusChrist is Lord. to the glory of God the Father".

العهدترجماترإصتحا-تلاتييةكلعةهي(الربتعئ)والئديriosكلمةإنالبرطايخةالمعارفدانرزوتقرل

رصاك)ئللئش!اعطىالذىاللقبفهيالجديدالحهدفيأما."يهوه"العبركةالكلمةلترجمة،ولى19القمم

//:httpحش(.1ا6-'1/في!-:أهلإليرلى www. britannica. com/ eb/ /1703009-elcitra K

Yqr

http://kotob.has.it



andاسمكلفرقاس!أوأعطاه gave him the name

whichيسوعباسمتجمولكى is above all name

soال!عماءفيممنركبةكل that all beings in the heavens

onearth,الأرضعلىومن and in the underworld

should،الأرضتحتومن bend the knee at the name of Jesus

and،لسانكلريعترف that every tongue should acclaim

Jessل!2(rios)ربعوالمسيحيسوعأن Christ as Lord

toالآبألئةلمجد the glory of God the father

عندمبكرااعتقاداتعكسإنها%رمشرونجتقولحعذدـالترنيمةعلىتعقيبهاوفي

يصبحأنقبلاللة،معالمسبهتالوجودمنبفترةمرايسوخ1أنفيالأوأئلالمسيحيين

ومن'kenosis)2(باللاتينيةوهيseلملم!*.+ءpeا)1(النفسالتفريغعمليةفيإنسانا

البشريالنموذجمثلذلك+فيمثله،البشريةالمعاناةفييشاركأنسيمكنهذلكخلال

المسيح،بتاليهالقولمنبولسلتبرئةأرصشرؤلجوتعود.'4bodhlsattvاجوذى)3(أ

بجانبآخرمقدساكأئناكانالمسيحأنفكرةلياقبليكنلمكهوديإنهاا:تاقول

أملمرتبةفييزاللافهوالمسيحتمحيدبعدحئأنهتوكدفالترنيمة...الأزا!منذيهود

لمأنهأممط!هأ3!؟الربلقبعليهويسبغيرفبهالذ!طهوفالربله،ومبايناأللة)4(من

صائراعبدصورفىآخذانفحهاخلىلبهه.لقمعادلايكرزازخلعةيحبلماللهعررذفيكاذإذالذى3)1(

فيولدبادعبد،عورةأخذا11الأخيزية:الخبعضفي6-2.7:يخلو:أهلعلىبرارمالة"الناسضبمال!

rnع"لأliطenessآهmen"الإنسار"ضه inول(!ط...هه!.

اعتاددـفيمالثرحفيلى،هل9رطلتهربرلسا!تخدمهاوقدالتؤ!نم"،11تعئلاتيئاصلىصتمذدـالكلمة2(

حالةفي،الالهتدراتمن"نفسهافرع1أنهأىإنسانا،وأصبرالطيية""فوققدراتهيرع!اطرحالئالفريقة

ا:الكلمةا11معئعنوغرهاالكاثولكيما؟رفالمطدائردانظر.!ةبثمرعررؤونجدد

http:// www. newadvent. org/cathen/07168a. htm

http:// www. religioustolerance. org/gi-k. htm; http:// www.gotquestions. org/kenosis. html

(04dhisattva(r"!المثالياتصوذخهرالوذياتفا"أو)ا،!ارتحربةمرالذىالطدىالثحصرأوللراحب

4ت.الآخرالانقاذلمالعاحدارالبقاءفذل.فانالكالرصولع!تخلىولكنهبرذ،1شا

11.وأطانفه......شضت!لثهمعادلايكوثاذخل!ةيخىلم11برلى:نراإلىهاترشبما)4(
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)1(.الآبئاللة+لمجدعليهاللةأسبغهبل،لنفسهاللقبهذابختر

كهه!ها:اللوجوسإنهيوحناقول.2

001حوالي)فييو.خناإنجيلمؤلفكعبفقد،بولسعنديتوقفلمالأمرلكن

ألىالكلمة11الصف3ء!هاكلمةيختارولكنه،بولسكتبهلمأمماثلاشيثايقترحم(

".الخلق"عاملعليها،هوأطلقهما،كانتإنهاوقالا)2(،االأزلمنذاللةمعكانت

جوس)"(لروكلمةا)3(.كانامماشىءيكنلمربغرهكانبهشىء"كليوحنا:يقرل

logosالذكطالمعئبنضيوحنايستخدمهالم11ولكن،يونانيةكلمةالأصلفيهي

الأعمالرأكطأنمنالرغموعلى(.اأافيلونالهليىاليهودىالفيلسوفبهاستخدمها

أرمسترونجأنإلاا)6(،االمسيحفياللةاتجسحد1هيالكلمة"11أنالمسيحىاللاهوتفي

منكلتحدثحينإنهفتقول،التأليهقضيةمعيخملفالذكطالخاصتاويلهاتقدم

لم،الأرضعلىوحودهعلىساممبقةحياةلهكانوكأنهيسوععنويوحنابولى

كاناولكنهمابعد،فيماالثالوثفيوردالذىبالمفهوم،ثانيةإلهيةذاتاكانأنهيقصدا

و"الحكمةاالقوة*11لأنللوحود،والفردىالزمئالنمطتعدىمدايسوع1أنيقصدان

الذى11:بقولهكأخاعنهاوعبراللةمناستمدهاأفعالمن.كثرتكنلميمثلهاكانالئ

رلكن،تقولكمااليهوديالسياقفيالمقبولالتفسرهوهذاا)7(.البدءامنكان

.98-88!.,ong,Karen,A History!كالأك!حمoGfo)1(
1.11/ايرحنا:االقالكلحةوكاناللةعندكانوالكلصةالكلصةكانالبدت*لي)2(

(r)3/%:!رخاإنجيل.

(t)أرلوحرسالlogosمانونأوبدأعلىهرميطس+يطلته"القول..او*الكلمة+تمئيرنانةكلمةهر

القالعلياالصورمودعأفلاطرنويجعلهالرحردأفيالمتفادالتغو(نراعأصاصهعلىتجرىالذىالدائماللان

ندكانوالكلصة،الكلمةكاناب-ء*لتيرخاإمحلاف!احيةفىاللرحرسكلمةوردتالأضاء.تثأأصاصاعلى

انظر:".اليهودىفيلوذتأث!إلالايخا!لياللرحرسفكرةترحععدطهمجوثوقاتالذ*.الكلةوكان،الله

وهو"،الكليا!العقلبعئاللوحوسإنوقيل712.ص::الفلسفةلمصطلحاتالاملالمححمالحفئ:د/عبدالمنحم

عددـانضر:.المحدثةوالأفلاطريخةالأفلاصونية،الغدفةفيالكديةالفىبوا!ةدلكوذمنظمالماد-"عنبكردكائن

79.ص:الفلفيةالمصطلحاتمعحمالحلر:

لم.العالخلقالذوضعهاالئالأصليةالحطةيمئلرحوسلكلمةافيلرن"1مفهومكان)5(

http:// en. wikipedia. org/ wiki/Philo

1/4.11يرحناإنجيلأبيننا..+وحلجدا!ر"والكلصةيوحنا:لقول)6(

الحياد"اكلحةجهةسأيدكا،ولمسته3،شاهدناالذىبعيرتا،رأيخادالذىحمفاوـ،الذى4،البدمنكان"الذى)7(

1.11/:الأولىكرخاأرطلة
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تماماتختلفتأويلثهـمسيكونالم!لليني!ة)1(()المسيجةيونانيةأصرلصالمشحيين

والنقد.اضعليقاصبدلأالسياقهذاوفيالتفسير)2(.هذا

تعقب:

!:نفسه*أخلىبىرةاللاهوتيينبعفىتفسر.ا

لأنه،المسيحبتأليهأغرلاسنبولع!تبرئةعلىوأض!ى،هوكما،أرمسترونجتمر

يهودبجانبمقديركائنشجودبض!صةأجقبلل!-تإا،قالتكماايهودمم!"،1ل!صنه

ضرأ!ول!-تلرء.ri!هوهو؟اللقبحعذأعليهأف!الذتيهوالربول!-ت،الأزلمنذ

)3(العبارةحذهبأنسلصوأبل"كذا.011،هرهناالمقحودأنعلىيجزموالمالوراة،

الم!سيحأنالالأقركعذهكلت.متعددهبطرقتاويلهاتمواسذا،الفهمعلىالصعوبةشديدة

حذهلهكانأنهوبماإلهيا.كانوجودهمبدأوأن،أدلةطبيعةنفسمنكان)ا!كلا(

وربمابا!.الفة!المساراةمومعفييكونأنما،لحظةفياطمح"1فربمااللة،معالصلة

.يضيفله.الشرتقديسوفي،قدرتهفياللةيثماركبانهدعاءالاإلىسيطمحكان

ول!صنه،أعلىمكانةإلىويتطلعم!طنته،دسي!كانما،لحظةفيربماأنه"أيضاالثارح

ويجعله،مكانتهمنأعلىلمكانةيرفعهامجد"1أيجتلسأن،لحظةأمممافي،يحاوللم

وألىالشرية،الاكرءاتحذدمنأيعنددي!شلمأنهفالمقصود.للةمساوياأومعادلا

)4(.مكانهفيكانلريقاومهاأنآخرب!ثرلأىكانما

روحهكانت)أ!لا(المسيجإنلنا،ياقولأنيريدبول!أن،الشارحرأيففى

وأخلى،أعلىصتونزلجانبا،الاغرأءأتهذهكلوضعلذاوطائعة،،متواضعة

أماالماقدسة.الطبيعةهذهمننفسهفأخلىاللة،صورةفيالأصلقيكانلأنه،نفسه

فهوبضرا،وأصبحإلها،يكونأنص-المسيحتوقفكيفالاخلاء،هذاحدثكيف

اللاهوتية،بالقضايايهتميكنلملأنهال!ثارح،يقولكما،نفسهبهبولسيشغللمما

ظهر.الأولالأر!ةايلادكةالقرونفيخاصةايونانيةبالفلسفةتأئرتالئالميحيةهىالهيية،الميجة(1)

الرنانجة.يالقرصبةتأئرهافيحاصة4والبروتتاتةالرومانيةالكاثرليكيةفيأوضح3بصرراتاثرهذا

09805(2,"A HistoryofGo)
عبد"3صورأخذاتمهلكهلمخلى،قهصعارلايكونأن،خل!هيحبلم،لمدئهصرقىهفيكانإذالذى11)3(

.[6-27/ايخل!:

94-48.11/(4:The Interpreter'sBible)
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ا)1(.البثمرا9-ادصفيوأصبحنفسه"أخلىإنهبقولهفاكفى

المسيحية،العقاثدعليهاقامتالىوهى،نقطةأهمعندتوقفبولسأنوالواقع8

الشارحكلاممنفالواضحا!.عيسىفي"البشريو"الجأنبالالهى"الجانب11أى

وتركالبشركط،الجانبإلىالالهىالجانبمنالانتقالكيفيةيوضحلمبولسأن

المسيحية،الديانةإلى"المسيح"ألوهيةفكرةأدض!بانواكتفى،بعدهأتىلمنتوضيحه

البسيطة.الجارةبهذه

كانتالبشريةالصورةإنفيقول،المعقدةالقخحيةلهذهتفسرايجدأنالثارحيحاول

يطرحأنرضىفقد.الأرضعلى)!(المسيحبهيمشىأنوظيفته"قناع"مجرد

وأطاعبلمتواضعا،ي!صنأنواختارقبل،منلهكانتالئالمميزاتكلجانبا

لنابولعقرسمفقدالصيب".اعلى1بحياتهالبشردةفدىحئأى؟للنهاية،الإله

طبيعتهفيأممط،الأصليةعظمتهفيالمسيح!ورةهيالأرلى:؟متناقضتينصورتين

شىء،كليطرحأناختارالذىللمسيح:والثانية،الربمنقري!ايعيش،الإلهية

،الربمنمكانةأىيختلسلمومتواضعا،كانولأأ،.بالإنسانالالهصورةريشدل

الربهو.أصبحأىالجديد،مكانهفيوأصبحىمحيا،مكانةإلى،lمكافأةالربرفعه

فأصبح.بقيامتهاللةومجدبصليبهاللةلجدلأنهالآرب،اللةمجدعنين!فصللايسوع

أصبحالمن!يحبانيقبلأن،المسيحيةفيتعبددـللدخوليتممنكلمنمطلوبابذلك

الأولالاعترافهذامنينععقاثد،منالمسيحيةثمافكل"ايسوعالرب11حرالآن

)2(.الربلمجدوالتسليم،الأولالاعترافهذافيلىأ!ليذكرهناوبولىالتعميد،عند

علىامتصرفقد"،التحولمذاحدث"كيفالشارحلنايوضحلمهذا،كلوبعد

الواضحولكن،غامضةالعبارةتزالولا)ا!(.إصيحالتواضعحدثهذابأنالقول

الآنإلىيحسملمالذكطالطويل.الجدلهذاداروحولها،المسيحيةالعقائدتقومعليهاأنه

لمحدربحوالمسيحيسوع"أنالأيضرة:العبارةمذهأنكماالمسي!."طبيعة"(!حه

معتقدهم،حسبمعه،كانبل،الالهالأصلفييكنلمفهو!مفهومةغيرالآب"،الله

)1(!أول

015-05(2/]bid.,)1I
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عليالمكانةورفعه،الربكافأهوقد،بشريةصورةفيأصبحللأرضنزلوحين

إننا،يقولفالجطقالآب.أدثةمجدعنينفصللاالذى"يسوعالرب11هوالآنوأصبح

سبحانها؟ايسوعالرب11هوأم،الأولالربهومل،الربهومنالآننعرفلا

كبيرا.علوايقولونعماوتعالى

تفسيرهولكن،العبارةلهذهتفسيرهيقدمأن،الملطييعقوبالقمصحاولوقد

الآنالخلائقعلىيجبإنهيقولفهو.الأصليهالعبارهمنرأمحطفيغموضا.كثرحاء

لاإنهماثلاويردف"،المطلقالسلطانصاحبالرب11أصبحيسوعأنيشهدواأن

هويفعلهماالجوهر،ذاتفيمعهواحدلأنهكيف؟الآب،معتضادهذافييوجد

الإلهى)1(.ولمجدهالآبباسم

ولكن.المسيحبتأليهيقللم،سابقيهودكطلكونه،بولسبأنتجزمفأرمسترونجء

حولالدائرالجدلهذاسببذاتهاهىكانتالعلماء،وحيرتمالهاالىالعبارةهذه

يجذبأنوأرادالوثية،خلفيتهمنأصلايمخلصلمبولىأنويبدو.المسيحتأليه

بوعمى)2(.فيلهلماللاهوتلمعارأممطوحرالمسيحيه،إلىالوثيين"11انتباه

بشرية:صفاتلهالمسيجبأنالأناجيلقول.

علىيوحناإنجيلفيوردفقد؟بشريةصفاتا!للمسيحأنالأناحيلتؤكد

الالهصفاتمنحقيقتهافيتكونأنيمكنلاصفاتللمسيحأن،المثالسبيل

بئرهناكركانت11:لذلكمثالبالعطعق.يثمعرلاويتعبلاالذىالحقيقي"،11

هذأابعد1البئر.011)3(؟علىهكذاجلع!السفرمنتعبقديسوعكانف!ذيعقوب

ا)"(.اعطشانأناقالالكتابيتمفلكىكملقدشىءكلأنيسوعرأى

)1("م!://**.!محي!دا84.حه+7!له*4حم!/حمدأول4+-ه!!هولطما!ملهول-3ا01"هـ!*ع!!لأعحاا

وهذافيل!.لأهلبولىرطلةمناوردناهاالئالفقراتلهذفىملطيالقصصتفسكلالصفحةنفسليويرحد

عرفواحينالضبليالمحببن،هنكرإ!رمفىيابالفعلكانالم!حة،العفاند*لسمالذيالفصوض

ne//:ptth.ل!53!ن!wikilListهع_converts_to_lslam:المثالشيلعلىانظر.الاسلاميساطة wiki

.(0291-1)865الألماناللاهوتلمعاأ*اعث!اmلاه!35أحبوصيخلهلمهو)2(

4/6.روحنا:إنجيل)3(

(t)انظر:!،المحصر!ةصتوللمزكد9/1.28!وحنا:إكيل

-ad:)..or( The Qur'an and the Gospels. A Comprehensive Study, Cairo: Elلا6لةطلا،،Abu Layla, M
14-7..Falah,for Translation, Publishing& Distribution,,7991 pp
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رسالله:إلىالوثنيةل!rيهنكلمةبولسأدخل.

توجدلميسوعإلىللإشارةدهنملر،الكلمةهذهاستخدامأنبوسئىيخلهلميرى

عدةفيالمسيحإلىللإشارةبولسأستخدمهاولكن،الأولالفلسطئالمحتمعفي

الرسالة/"211،/1كورنثوسأهلإلىالأولىبولسرسالة:المثالسبيل)علىمواضع

لمووغيرها(،،211/فيلىأهلإلىبولسرسألة/128/كورنموسلأهلالثانية

كما(.بولستأثير)تحتالوقإنجيلفيإلاالجديدالعهدفياللقبهذااستخداميبدأ

اضمير1فياللقبحذاعليهاطلقولكن،اللقبهذانفسهعلىيطلقلميسوعأن

بوصئىفيلهلميقول،الاغريقيةبالبيئةبولم!تأثرعلىوتكيدا.آخرينقبلمنالغاثب"

وقد،الرومانية-الاغريقيةالحقبةفيالمولهينوالبشرللآلهةيستخدمكاناللقبهذاإن

الاغريقية-الثقافةفيالمغمررينمن،المسيحيةإلىاليهودغيردعوةلطبولساستخدمه

الإغريقىالمجتمعفيالكلمةهذهاستخدامخلفيةإلىأرمسترونجتشرلمو)1(.الرومانية

الوثى.

واللوجوس:يوحنا.2

حينيوحناأنالكاثول!يكيةالمعارفدائرةفيحاءفقدdogos"اكلمةعنأما

القارئبأنيوحيذلكفإنبضرحها،يقومأندونإنجيلهبدايةفيالكلمة"11استخدم

سفرفيوردتكمااليهودممطبالمفهوميقصدهاكانالواقعفيولكنهمعناها.يفهم

فيأيضاوهىا)3(،االحكمةهىاللةافكلمة1الرسلأعمالوفيوالمزاصر،)2(،الحكمة

نأيرىفهوأخر،شيثافيهايرىيرحناولكنا)4(.القدساروح11تعئجوهرها

وعاشتبشرفيتجسدتولبهها،الأزلمنذاللةهىوكانتاللة"افي1كانتالكلمة

إيرنايوسالفدكسعصروحئاسدايةمذاشب!!ؤالاعتقادتا:يتصتلهكابلىالراىهذافيلهيمذكر)1(

Irenaeusول:انظر.الميلادىالثانالقرنلطt؟ .http://people. uncw. edu/ tnevniluaP/238RPfgsovrez

والأرنرذكةالكاثوليكيةالكسيةعنداثايةالقانرنيةالأسفارمنو!دطهمان،حكصةأوالحكملأسفر)2(

.701صات!:إظهار،المندىاللةرحمتانظر:البروتشاتة.الكنيةلهتقرفلاحينعلى،الرقية

.91/:الحكصةضربكلتك..011الجمغصانعكاالرحمةر!كاالاباءإله*يا)3(

1() t1/7:اخكصةضر0011كلصةكلىعلمعندهالكلوواصالمكونةملاالربروحالأن.

http:// www. newadvent. org/cathen/ .a15666 htm
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ولذامجدا..011)2(،مجدهورأينابينناوحلجسداصاروالكلمه11:لقولهالبشر)1(،مع

الثالوث11علىماديدليلأدئة(،هىالكلمةبان)المولالمفهومهذااعتبرفقد

الأسفاربعضفيوردتكما،الأصلفيفالكلمة)3(.الأعمالرأىوهو"المسيحى

11.التجسيد11.ممعئاستعملهايوحناأنإلا،القدسالروحأوالحكمةتعئكانت

لمإنهقالتحيثالكلمة"،11عنيوحناقالهلماأرمسترونجتأويليناقضوهذا

أفعالمناكثرتكنلم11يسوعيمثلهاكانالئالحكمةإنبلالخسيد،يقصد

النصيخالفهذاوقولهاا)4(.البدءامنكانالذكط11عنهاوقال+.11اللةمناستمدها

وحلجسداصاروالكلمة11:الأولالاصحاحيوحنا:إنجيلفيجاءالذىالصريح

مايخالف،الانجيلكاتبنفسهفيوحنا.الكاثوليكيةالمعارفدائرةتقولكما(،ا)ابيتا

فقرةأولفييذكريوحناأنكما.التأويليحتمللاقالهمالأنأرمسعرونج؟افترضته

نإصراحةيقولفهواللة".الكلمةوكاناللةعندكانوالكلمة11:نفسهالاصحاحمن

إليهذهبتالذممطالتأريليحتملفلاا؟البدءامن"كانوأنه"،اللههىالكلمة11

الفقرةهذهفيصفاتثلاثلهاللوجوس"11أنالتوارةشرأحبعضويرى.أرمسترونج

والصفةا،الكلمةكانالبدءافي1:قولهبدليل،خلوده:وهى)6(؟الأولالأصحاحمن

هىالثالثةوالصفةاللة"،عدكأنوالكلمة11:قولهبدليلاللة،معوجودههيالثأنية

ا)7(.اللةاالكلمةوكان11:قولهبدليل،الالهيةطبيعته

للمسجية:الوثنىالطلماسعكالاثافي:المطلب

بولعى:بعدالمسيجة10

المشحيينإنأرمسترونجفتقولبولعى،بعدالمسيحيهالعقائدتطوركيفيةعنأما

.newadventول org/cathen/09823a. ht://1).طح!ي hp)

.1:41يوحنا:إبجل)2(

1:1_gos#John!مالنال(3/.ne//:ptthwikipedia.org)

الجادا،منحهةكلصةولمقهألمدينا،ضاهدنافىـالذىرأيناوـبيوننا،الذىحمعناد،الذىالدء،منكانالذى)4(3

.1/11:الأولى!وحناارصالة

.41:ا:حنا!رإنجيل()5

1/1.!رحنا:إنجيلالن":الكلصةوكاذال!ةعندكازوالكلحةالكلحةكانالبدء11!)6(

442.8/(7:The Interpreter'sBible)
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اليهودكان"كمالهويصلونإلى"للة"،ينظرونالميلادكطالأولالقرنخلالظلوا

المعابدتضبهكناثسهموكأنتالأحبار،جدليثمبهجدلهمكانكما"،يصلون

طبقةستتاتول،كما،معظمهموكان،الوثنيينمنالكثرالمسيحيةفيدخلاليهردية.

كثيردخلالميلادممط،الثانيالقرننهايةبحلولولكن،المجتمعفيالدنياوالطبقاتالعيد

يفسرواأن.ممقدوركثمكانالذينمموهؤلاء،المسيحيةالديأنةفيالوثنيينالمئقفينمن

،كيرةبصوردالوثنيةفيموغلاالمسيحيةقبلالعالمهذاكأنالوثى)1(.لمللعاالمسيحية

وسميلإيزيريثلروما،فيالوثىالعالمهذاإلىالشرقمنالآلهةبعضجلبتمفقد

Semele2(.التقليديةآلهتهمجانبإلى(

المم!يزات؟منالعديدبهاكانالوثنية"،11الأديانهذهأنترىأرمسترونجولكن

للشعائرإهمالاأوجذريا،تحولاأتباعهامنتطلبتكنلمالقديمةالأديانفهذه

المجتمعاتهذهفييقبلونوكانوا11،بسهولةالمحتمعفىدمجهايتمكانبل،المعروفة

تزعمومحذا".القديمةللآلهةالتعرضاعدمب!ثرطالعباداتمنعبادةأىإلىألانضمام

لم11:تقولفكمااعتقاد،أوعبادةآىتحكمقوانينبلاعالضاكانلمالعاهذاأنالكاتبة

وظيفةكانتفهذه،الحياةمعئعنمحددهإجاباتدينأييقدمأنيتوقعأحديكن

منبهيمرونفيمالمساعدتهمإليهايتوجهونرومافيالناسفكانالآلهةأما..الفلسفة

والعاطفةوالشعاثرال!وسعلىميتيةكانتالدياناتفهذه..دولتهملمباركةأومحن

بقولها،أرمستزوتجتعقب".الفكريةالنظرياتأوالأيديولوحياتعلىوليى،الدينية

الذيالفكرأوباللاموتيهتمونلالأنهم،الآنالبشرمنالكثرحالهوهذاإن

يريدون3شعاثرهمفيتغييرعنيبحثونولا،الدينيةالعقائدتفسيراتوراءهيكمن

مثاتمنذالآباءالأجدادمارسهاالىوالطقوسالثمعاثرممارصةفيالمضيفقط

)3(.السنين

19-09.(1.A History of God,pp)
)2(أول.4

)3(أول،.190.4.
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الوثنى:العالمفيالمسيجةرفض2.

المسيحية،منالوثنيينلموقف،القديمةالأديانمزاياعنالطرحلحذاأرمسترونجحتم!د

عرفهماأسوأهىرأيها،في،فالمسيحية.البدايةفيالشديدبالرفضقابلومأوألى

الشعالرجاذبيةلهايكنلمووعراقتها،القديمةاليهوديةسحرلهايكنفلمالوتيون؟

تمثلكأنتأنهاهذامنوالأكثر11ويعايشها:يراهاأنفردكليستطعالىالوثنية

تعدولابأنهأالأخرىالآلهةوتصفواحد،إلهلعبادةتدعولأكساالمجتمعلهذاكديدا

إلىلا،الفلسفةإلىدائماتطلوافقدالمثقفونالوثنيونأماا)1(.الوحعمامنضرباكونها

وفيثاغورثأفلاطونهمذلكفيأربابهموكان،الاستنارةأجلمن،الدين

ابناكانفأفلاطونا؟اأدلة"أبناءأنهمعلىإليهمونظروابل!،3pictetuوإبيكتيتوس)2(

الخاصةبطريقتهمامتدينون"1وأفلاطونسقراطمنكلكانوقد،اعتقادهمفيلأبولو

الأمورفيالبحثخلالمنالكونعظمةإلىوتوصلوا،منهمكلفلسفةإطارفي

)3(.الميتافيزيقية

يتدخل،عنيفبدأئي"إله11المسيحيةإلهكانفقد،أرمسترونجتحليلوحسب

الجيد،،الفلاسفةإلهعنيختلفهذافيوهوالبشر،سثونفيعقلالمالابأسلوب

الميلادممطوالثالماالأولالقرنينفلاسفةيجذبلمأرسطو.إلهمثلالتغريعتريهلاالذى

11،المتصوف11أفلاطونإلىبل،تقولكماوالحمياسي،الأخلاقىالمفكرأفلاطونإلى

تحريرطريقعنذاتهحاقيقةإدراكعلىالفيلسوفتساعدكانتالصوفيةفالتعاليم

)4(.المقدسلمالعاإلىالصعودمنوتمكينهالجسدسجنمنروحه

:Apologeticsالمرافعاتظهور3.

وعن،المحدثةللأفلاطونيةانجذاجممبسببللمسيحيةاليونانيينالمثقفيناعتناقتأخر

قررالذيالالهعنبربريةقصصإلىيحتجلمالأفلاطوني"إن:أرمسترونجتقولهذا

الرواتي.زينردلمدرسةتمي!ونالطيخلموفهوم(03i-05)إبيكيتوس)2(

203

29.(1.Ibid.,)P

39-29.(3.,Ibid)

)4(أول.4
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للاتصالألمجتمعاتهذهنفسفيالراسخالتسلسليتجاهلأنأو،لمالعايخلقأنفجأة

تؤستكانتNeoplatonismالمحدثةفالأفلاطونيةالبشر".منصغيرةمجصوعةمعمباشرة

theالواحدمنبالفيضيعرف.مما Oneسلسلةقمةعلىذأتهفييتأملالذي

j/هBeing!)1(الكائنات Chainأحيتبدورهاالئالأبديةالكاثناتكلنبعتمنه

صورةفيوزرأءفكانت،الآلهةأما،الخاصفلكهفيكلوالنجوموالقمرالشص!

هوهذاكان.الأرضفيالبشرلملعاالالهىالتأثيروتنقلالواحدعنتنوب،ملائكة

مه،الخلاصوطلبالمصلوبالمسيحبإلهللإيمانالفلاسفةيحتجولمالسائد،الاعتقاد

دون،الخاصالعقلىبأجتهادهالالهى،للعالمالصعودالفيلسوفباستطاعةكانفقد

)2(.المسيحيةلإلهالاحتيأج

لمللعادينهالمسيحىيشرحأنصعوبةالوثى،الواقعهذامنأرمسترونجتستنبط

تأربخفيالفريداللاهودطالجدلنحويميلونأنفسهمالمسيحيونوجدولذاالوثى)3(،

عقاثدهملشرحمحأولةفي،المسيحيةاعتنقواممنالمثقفونفعلكما،لمالعاأديان

الموروثة.التقاليدمعالقطيعة"11تعىتكنلمديانتهمأنلهمليبينوا،الوثنيينمنلجيرانهم

)4(المدافعينأوائلمنوكانالميلادى،الثالماالقرنفيApologeticsالمرافعاتظهرت

apologists(سيزاريا)جستينهو،Justin Caesareنإمرأفعاتهإحدىفيقالالذى

(I)هويميزهاماأحمىذ.الوصالعصورفترةفيساد،الكرننظامعنغرلطمفهومإلتثرالكاثناتلحلة

!حكسون)الذينالملوكمالملائكةم،وتعالىشحانه+الله"اعلاهافييرحدحيثللللة،الصارمالترتيبذلك

.الجماداتترحدأدناهاوفي،النباتاتموالحيراناتالانسانماللة(لأمر

.39(2.Ibid.,)P
تعقيد.أوفلفةدونيفهمولحا،بلغةإليهمالقرآنتحدثذلكومعماكة،ديئةإلىالاسلامحاءوقد)3(

الكتابة،أوالكلايةالمرافعاتطريقكلتالمسيجةالعقائدخاصةودمفةومققداكمأف!رهمعنالمدافعرنهم)4(

لاوأنهالجطقمنيخلولاالمعجيالدينأنإثاتير!دوذالذينوهماممول،ogistsبالمدافعيئعرفراوقد

انظر:؟خر.د!نأىبفامبهلا.مماالبريةالطيةو!وافقلالإنافيالعقليحارب

http:// en. wikipedia. org/ wiki/Apologetics

المحامرندوفااد-الاحتحاحأتأوالمرافعاتوهي؟ءأ،ع!ها!مول،المرافعاتباعمعامبثكلالفنهذاوعرف11

الوثنيةالمققداتلقدالفلفةفياواستخدمراالرثنيين،معحوارهيئةفيأوكتب،ضكلفيالد-تست

الفلسفة:لممطنتالاملالمعجماحمئ:د!/عدالنعمانفر:بانعقل."وإثباتهالد!نرلثرحالملحددـ،والفلفات

ولحو.مذهبأوضحصأوعقيددعنالدفاعإلىيهدفقرلإلص!المصطلحهذاإنوقل785-786.ص

معجمالحلر:عدر:انظرشخص.أوعقدقعناعالدفرالمتعصلةوالجطقيةالخطابيةالطرلىمنمجحوعهأيفا

.9صالفلسميما:الممطلحات

وفيلرفشحىقدي!هربحيفا(،الآذيعرفماوهوقدكلا؟فلطينفييخاءإلى)نهسيزارياخستين)5(

المسيحيين.المدافعيرأوانلرمنبفلطين،نابل!ليولدام(،-00165)الجلادىالثاكالقرد-
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كانواحد".إله11بوجودأيضاقالالذيأفلاطونخطىيتعونكانوأالمسيحيين

وكان.المسيحجسدفىألالهى"العقل11أواللوجوسبتجسدألضايقولجستين

النظاموراءيقفاللوجوس)1(أنأعتاقدواالذدتالرواقيينأثريقتفىالثذفيجستين

وحىمصدرفكان،البشريالتاريخمدارعلىفاعلدورلهكانأنهكما،ال!صني

تقولكماذلك،منالرغمعلىجستينأنإلاسواء.حدعلىوالعبريننللإغريق

)2(.بشريجسدفياللوجوستجسسدكيفيةتفسيرمنيتمكنلمأرمشرونج،

تعقيب:

للمسيحية:الوثنيالطلمأستقبال10

كانالمجتمعفهذا،للمسيحيةالوثئلمالعالاستقبالتصورهاأرمسترونجتقدم

تاريخيا.معروفوهذأ،قالتكما،ألمجاورةالأماكنعنونقلهاالآلهةتغييرعلىمعتادا

11،المعروفةشعاثرهمجذريأ.فياتحولاايصلبلمالجديدةالآلهةمنآياأنتضيفول!خها

نأوالوأقعمنها.لأيالتعرضدونالقديمةالآلهةقافلةإلىينضمالجدلدالالهكانبل

جذرياتحولاأكانسوأءالبلاد،أهلمنشيئايطلبلمالجديدةأوالقديمةالآلهةمنأيا

يمكنومن،الآلهةمنالعامهذايعبدونمنيختارونكانوأالذينهمبلمامشيا،أو

تقامأنيمكنوالىصورتهافيالمتشابهةطقوسهملهموكانت،وقت-لاحقإلىتاجله

تبررأنتريدأنهاتصوريفيولكن.الاخرينمناعتراضدونالآلهةمنأىباسم

ومرهى،رؤيتهايوأفق.مماالواحد"،الاله11عبادةمنهمطلبتالئللمسيحيةرفضهم

كانتحولأكطوأنالبشر،عبادأتفيالأصلهوكانالآلهةوتعددالوثنيةبأنالئول

المسيحيه.معحدثمثلما،الناسقاومهالذيالتعسفمننوعايعد

11القاسية11عباراتهامنكثيراأنكماالمقبرل،المنطقإلىيفتقرذاتهحدفيوتبريرحعا

الواقع،عرضيقتضيالموضوعىفالطرح.مرضوعىوغرمبررغيربتحامليوحى

ويجب.المقنعةبالأدلةنظرعا،وجهةيبرر.مماوتحليلها؟رؤيتهاطرحثم،تحاملدون

اموحدة1أصبحتالكاثوليكيةالكنيسةتركتأنبعدإنهاتقولأفاألاعتبارفيالأخذ

وأ،الموحوداتفيالباطنةوالغردللأيثياء،لقاظابدأأوالبذرىالعقل"تعيالرواقبةالفلفةفياللرحوس(1)

7ص::الفلفةلممطلحاتالاملالمعجم:انظرالموحودات".ثأسهاادتالبدريةالعلة % r

49-39..pp42)ه A History ofGo)
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الئالعبتاراتمن.السابقةديانتهاعلىالتحامليعىلا،صورةبأىفالتوحيدا!حرة

نأرأواإنهموقولها"،الوثنيونعرفهمأأسوأهيالمسيحيةإنااشديد:بتحاملقالتها

ماوهوالبشر،شئونفيعقلانيلابأسلوبيتدخل،عنيفبداثيإله11المسيحيةإله.

الرغموعلىأرسطو".إلهمثلالتغيريعتريهلاالذيالبعيد،،الفلاسفةإلهعنيخملف

مثل،اليهوديةالطوائفمنعددقبلمناضطهدواقدالأوائلالمسيحيينأنمن

أنهاإلاالرومانمناضطهادهمجانبإلىا)1(،والصديقيوناوالفريسيونالكهنة11

التفاصيل.هذهذكرعنتعرض

قبلمنعنيفلاضطهادالأولىالثلاثةالقرونفيبالفعلالمسيحيونتعرضوقد

آلهةورفضهم،الحقيقىالوحيدالاله،المسيحيةالهبعبادةلمناداتهموذلكالرومانأباطرة

أنشأتالئهىالآلههأنالوقتذلكفييعتقدونالرومانكانفقد.الوثنيةالرومان

مقارنةبسببيكنلم،الواقعفي،المسيحيةرفضفسبب)2(.الرومانيةالإمبراطورية

لمكمأجذريا،تحولاوقتأىفيمنهمتطلبلمالىالآلهةبننأجروهامنطقية

بناءتعيدأرمسترونجأنالواضحبلالجديد؟الواحدالإلهلهذا2القديمةالآلهةتتعرض

هذهعنالمتاحةالتاريخيةالوقأئعتحليلعلىبناءلاهي،تصورهأحسبالأحدأث

هذهقبلمنبالتهديدشعرالمجتمعهذاأفي،المتوقعومنبل،المقبولمنأنهإلا.الحقبة

/حمةوهي،طويلةلقرونومأرسوهاعتقدوهمايهددكانالدينفهذا،الجديدةالديانة

وهو،الفترةهذهفيالأولىالكلمةلهاكانالفلسفةأنكما.التأريخمدىعلىالبشر

الفترةهذهفيالمسيحيينوميلاليونانيةبالفلسفةالمسيحىاللاحوتتأثرأيضايفسرما

اليونانيةالفلسفةوبين،الأوائلالمسيحيينمعتقداتبينخلطالذيالجدلهذاإلى

الوثنية.والمعتقدات

:المرافعات20

المتوارثةالاجتماعيةالتقاليدتغييرحئأو،بالرفضجديدمعتقدأيمواجهةقضية

الرسولدعوةوأجهواقدمكةفأهلالبضمرك!.التاريخمدىعلىمتكررةقصةهى

32.ص(:الأديانمقارنة)سللةالميحيةثلس:أحمدد/:المثالسبيلعلىانظر)1(

1v'-ص:السابق)2( vN.ولأيفا:والظرhttp://patriot. net/ - carey/ afa/ latinclub/ persecution. ht
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مولمثلوقالوابدأيته،فيالاسلاماعتنقوالمنوالتعذيبوالهجومبالرفض!الكريم

مهتدؤن!)1(.آثارهمعلى3لاوإامةعلىآباءناوجذتاإ،لاقالوا)بل:شقهممن

ماوبينالرومأنية،الامبراطوريةفيالمسيخيةرفضعنأرمسترونجتقولهمابينالافارق

الإسلاملأن،الوثنيةالمعتقداتمع*القظيعهإلايقبللمالاسلامأنهومكة،فيحدث

أهلعلىيجبفكانالرثنية،المعتقداتمعالتوفيقيقبللاالذكماالتوحيد"11بدينجاء

اممانهميكونأنأرادواإذا،الاسلاميرفضهاالىبالموروثاتصلتهميقطعواأنم!ء

للة.خالصا

المسيحيةاعتنقوأالذممطالمثقفينعنأرمسترونجتقولهمأعكسهوالموقفوكعذا

التقاليدمعالقطجة"11تعىتكنلمديانتهم11أنالوثنيينمنلجيرانهميينواأنوأرادوا

إلىالوثنيةالأفكارمنكثيرلتسللمدخلاكانهذاأنوربما..011)2(.الموروثة

وأالمرافعاتكانتلذا.تناقشلاالئالمسلصاتمنأصبحتأنإلىالمشحية،

لاالمسيحىالدينأن،الوثنيينمعحوارهمفيثبتوأ،أنأصحابهاحأولالىالمدأفعات

هذاتناقضعلىالتاكيد،المرضعهذافيويجدر.العقليحاربلاوأنهالمنطقمنيخلو

الىالقضاياحدود)فيوالتدبرالتفكرمنالكرمالقرآنبهنادىمامعالمومف

خلق!ي"إن:تعالىتولهمنها؟الآياتهنالعديدفيالبشرممط(العقليستوعبها

تعالى:وقولهبأ)و(،الأب!اوليلا-ياتواث!رالللواخلافوا!ارضالسثماوات

ظهروقدايابمار!)4(.اولييافاغتبرواالمؤهينوأيلىكيبايلىيهمبيوتهم!لخربون

تجسمدكيفيةتفصيرفيسيزارياجستينفشلحينالمدافعينخطواتأولىتعثر

المسيح.فياللوجوس

المسيحي:اللاهوتفيالفنوصيةمرحلة:اكلثالمظلب

الغنوصي:التفس!رو10

تاليةمحاولةفيوذلك،المسيحىالفكرفيالتغلغلفيذلكبعدالغنوصيةبدأت

العقيدةوهى-تجسدهوحقيقةالمسيحبطبيعةالمتعلقةالمركبةالمسيحيةالعقيدةلشرح

.22:فخرالز(1)

.091:عحرانآل)3(

.2الآيةش:الخرصرذ()4

49.(2.A History of God,)p
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تقولكمافهمها،يستحيلحممةالغنوصيونوأختلق-الديانةلهذهأيضاالجذرية

مزلة،الأعلىالكائنمصدرإنهاوقالواc"Godhead""لفظ)1(عليهاأطلقوا،أرمسترونج

هذاشرح3Valentinuاضتينوس)2(فاحاولوقد".الأعلىالإله11أوالاله"11نسميهالذي

...لهاسمولامرئيةغيرمرتفعاتفييستقرالوجود،قبلكاملإنه11بقرله)3(:اللفظ

يتكاثر...لاأبدى...احتواؤهولارؤبتهيمكنلاالآبقبلما...البدايةقبلهوهذا

ا)4(.اوالسكونالنوروموالفكركانمعه..نهائيةلالعصورعميقةعزلةفي

ولكن،المطلقهذاحقيقةعنالبحثاحاولوا1الرجالمنكثيراأنالكاتبةتضيف

لأنهcGodheadالأعلىالالههذاوصفالمحالومن،مناسبةتكنلمضررحهممنأيا

فشلوقدبألفعل..موجودشىءإنهالقولبالامكانوليسشرا،ولاخيراليس

وحدهالبقاءسئموقدبشىءا،اليسإنهكعضهموقال،الالههذاوصففيالكثرون

وهيمنه،تفيضالفيوضاتا،افبدأت،نفسهعنيفصحأنوأراد،الصمتأغوارفي

هومنهفاضمنأولوكان،الوثنيةألاساطيرذكرتهأالئالفيوضاتتشبهكانتالى

فيوضاتفبدأت،لتوضيححاجةفيكانولكنه(.ا)لهاونصلينعرفهالذىذأتهاالإلها

ولكن،الالهيةالصفاتمنصفةعنتعبركانتمنهاكلئناثيات،شكلعلىأخرى

بينأرمسترونجتربطوهنأ.النوعأوالجنسنطاقخارجدائمااالأعلىالالهاحذأباقي

الفيوضاتمنفيهازوج"كلكانالىإلي!االانومااأسطورةوبينالفكرةمحذه

طبة)مثلالمقصللكتابالإنجليزكةالطباتبعضلنى،مواضعئلاثةليالجد!دالعهدرالمصطلحهذاورد)1(

اما290/:كرلرسيلأهلإلرطلة10،2/:رويةأهلىإلىرصالة17،92/:الرسلأضارفيحبص(الملك

نأيخغيلااللهذركةنحناف!ذ1اثمال:شيلعلىالاهوت"،1إلىهذهـالاصحاحاتفيقرحمفهوالعربيةالطبةز

11حسدكااللاهوتملءكلمجلفيهافإنه17،921/الر!:أعصال..+فضةأوبذهبضبيهاللاهوتأن..

تعئزلاأهاإلااثالوث+01ءلالتبادلكراتتخدمأفامنالرغموعلى.29/:كولوصأهلإلىرطلة

المقدس".11أوالألوهيما11إلااللغرىأعلها

http:// en. wikipedi .a org/wiki/ Godhead_ +! 8Christi an i ty ++ 9 #c i te_ note- Q

.(الأوانلالميحينستغوصيلاحرلق)2(

إلاإليهاصبيلولامعظصها،تدصرتموقد+Heresiesبالهرطقاتالمعروفةالكتبشمأحرذفالنتينوسأقوال)3(

AHistory.411:انظرعارضرحم.ستمحبفي of God, p.

59.{4.]bid.,)p
)5(أول.4
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الذكوريةالنبرةمعادلة(الأسطورة)منمحاولةفيوذلك،وأنثىذكرمنيتكون

.(1ا)التقليدياحيدللمو

لمالعايصبحانبعاثاثلاثينوبعد،الأصلعنابمعدنأكلماالفيوضاتهذهتضعف

النوعهذاولكنكاملا.م!ه*حاء،بليروما)2(اسمعليهاطلقالذممطالإلهىأوالمقدس!

إلاسريعا؟انقرضقدأرمشررنجتقولكماالغنوصية(،المسيحية)أىالمسيجةمن

بعدالميثولوجيامنالنمطلهذاسيعودون"والمسلمينوالمسيحييناليهود11أنترىأفا

بدقةاللةمعالدينيةتجربتهمعنيعبركان"أنهتصورها،فيوجدوا،أنبعدقرونعدة

الحرفىالشرحهاالمقصوديكنلمالأساطيروهذه...التقليدىاللاهوتمنأكمر

وتفسرهاا.داخيةحقيقةعنرمزيةتعبيراتكانتولكنها،والخلاصالخلقلعملية

cابلروما1أىبه؟المرقيالإلهىلموالعاالإله"11أنلذلك "Pleromaحقيقةيكونالم

cOutهناكخارحية there3(.الإنسانداخل)أيالداخلفياكتشافهماينبغيبل()

حهةمنبالهرطقةوصموهممنوبينحهةمنالغنوصيينبينالسحالهذااستمر

ظهرالذ!Marcioولمرقيون)"(كانالغنوصيالفكراعتنقواالذينهولاءمن.أخرى

لمناداتهبالهرطقةوهيبوليتسإ-سينيوسمثلالمفكرينمنعددواتهمهالثالطالقرنفي

قالفقد،الرحيمالمسيحيةوإله،وصفهكماالقاسيالتوراةإلهبينوفصله(،بألثنوية)

.d1(أول(

الاله.لم!كنكنرصيةت!ميةإفا،الأردن!اللرثريةالانجيلهالكنشةمطران!رنانفيبالمطرانتول)2(

gsbrg. htmدر!ء/lutherinarabic.org،سا/ل.t"

69-59.0.4(3 A History ofGo)

.-).%16الثانالقرنفيظهرصيحىلاهرتعالمهر)4( I،)منروما،فيالميحهةالكنية(تجاعطردهم

خصكلهوإلهاليهودكة،إلهوهوالرخلقإله،إلهانلهلمالعاإنومولهباثويةلايمانهيالهرطقةواقمرهالكنة،

الوحيدإنهوقاليرلىتعايمإلاكبللموكليما،الغدم*+العهدرفضومدكوع.بهنادىالذىالالهوهرورحمة

4:انظرلرع.Jرصالفهمالذى ia. org/ wiki/Marcion#RTeachings!أل!ن!ne//:ptth.

والظلصةالوركأنالقانلبنمن.واباطةوالمانولة،والد!انية،الزرادضتية،لدعاةكوصى،منمبهراثنوية:)5(

الحرالأشياءأأعلفيقفادكنبدأ!ن!عالمنبوهذاوأهرمن.رودانعا،أزلانلمللعاضضادانأصلان

واضحالتوالجد.القىالراحد:اليءفينخلفينبدأكنيرحردمرقيونيقرلكحا.والظلمةالنوروالضرأ

المعحمانظر:اثمائية.الفلمفةطركقعنالإسلامنإلدخرلهاوكان،والنحلالمللأصحابتجادلهاقحةالثنر!ة

.94ص:الفليةالمصطلتمعجمد.الحلو:234،ص:الفلفةلمصطلحاتالامل
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11)1(.جيداممراتثمررديةشجرةولاردياممراتثمرجيدةشحرةمنماالأنه1:يسوع

العالمخلق-التوراةإلهأى-أحدهماإلهانيحكمهلمالعاأنذلكمنمرقيوناستنبط

ونادىوالنقاء،الروحخلق؟الرحمةإلهأوالمسيحيةإلهأكطوالآخروالجسد،المادمم!

العهد11على-للمسيحيين-بألنسبةفقطوالتركيزالقدصم"العهد11برفضمرقيون

ا)2(.الجديدا

عنها:إجابةلاتساؤلات

الهلينية:المسهحيةلياللوجوس20

وبدايةالثالماالقرنأواخرمعبدأتللمسيحيةالتأليةالمرحلةإنأرمسترونجتقول

منوتمكنوا،المسيحيةاعتناقفيالمثقفينالوئنيينبعضبدأحين،الميلاديالثالثالقرن

الاغريقية.-الرومانيةالتقاليديوافق.مما(،السامية)منالسامىالموراةإلهصفاتتعديل

الفلسفةأهميةعلىيوكدكانالذىا)3(،الإسكندرممطا"كليمنتالمفكرينهزلاءمن

وعال!عذبالذيالحيالاله11اللةهويسوعأنيعتقدوكان،المسيحيللفكراليونانية

ويسوع...مثلهمقدسينيصبحواأنس!يمكنهمالمسيحيونقلدهوإذا..عبدرأيضا

القديسأيضاهولاءمنبشر".صورةفيتجسدالذ!المقدسlogo؟اللوجوسهوكان

6.43:لرما:)1(

79-69.4".o2)!ك Armstrong, Karen, A History of)

فيهاودرسأئيافىالأرححعلىولد.(،م215-15)0!اlementآهاولexan،كهالاعندرىكيمت)3(

ووحدالاصكدركة،بهسةفيفمالعضرأوليعد.الميحيةفيهاو!عتنقللإ!ندر!ةينتقلأنتبلايونانيةفلفة

و"المزدث+الوثيةأيخها!احم*المراعظ":هيمرلفات،ئلاظله.الميجةوالعقدةالونانيةالفلسفةتقاليدورت

نأمعكنرصة*،*ملحوظاتيسيهامتعددةفلفهأراءصتعبارذوهرو"الككول"!،المحهلومصد

القوصةأنيرىكاذولكنه،الأولىالكنشةلتعالميدعركانالميحية.الهرطقاتأرالدعمنتقبرالفنوصة

أرادالغنوصيين.هرطتهةعنيختلفالذي،العقيو،ستتطررالذىالحقالمعرفينظامهاللصجية:أن،فةالصرف-

للفلفةوطجاسريا،أوعوفيامنعباتجعلهاالئالاطيةالعالمومناإلهينيرحودالقولمنالمسيجةيخلمىأن

والفلاضة:الفلسفةمر-عةالحفئ:د.عدالمنعمالمسجية.خلقهاالئالثنراتسدعلىها!تعين،الحقة

وانظر:.20111-1111/

.ne//:ptth wikipedia. org/ wikilClement_ of Alexandria# His_ significance_ hcruhC_eht_rof

903

http://kotob.has.it



فياللوجوسبتجصديؤمنوكانمشاهةبعقيدةبشرالذى3Irenaeuإيرينايوس)1(

لهمستتحققوبذلك؟محاكاته"عليهمللمسيحييننموذجاأصبحالذى،المسيحجسد

عدةبطرحالجديدةالمرحلةلهذهعرضهاأرمسترونجتنهىا)2(.االكامنةالبشريةقدرتهم

ىأيقدمأندونحاحمةأسئلةالاسكندرممط""كليمنتلاهوتتركفقدأسبلة؟

عنها:إجابات

يعىماذاالالهى(؟العقل)أواللوجوسهويصبحأنإنسانأىيحشطيعكيف

هذايعنيهالذيومااللة"؟ابن11نفسههواللوحوسن!كانالمسيحإنبقوله

شخصفييتالملاالذكطالالهيتعذبأنيمكنكيف3الهليىالعالمفياليهودكمااللقب

بينما،إلهيوجودلهكانيسوعأنفيالاعمقادالمسيحيينبوسعكانكيف؟المسيح

واحد)3(3إلهإلايوحدلاأنهعلى!صرون

ثعقب:

)اللاهوت(:Godheadلمصطلجالمعيحيةالطوائفثأويل

علىاتفاقانجدولا"،فهمه"يستحيلالمصطحهذاف!نأرمستررنجذكرتكما

ثلانةفيانجديدالعهدفيالمصطلحهذاورد.المسيجةالطوائفبينبهالمقصود

حيمس(،الملكطبعة)مئلالمقدسللكتابالإنجليزيةالطبعاتبعضفيوذلك،مواضع

المثأل:سبيلعلىالاصحاحات،نفسفي"لاهوت+،إلىالعربيةالطبعةفيترحمولكنه

منالرغموعلى.011)"(.بالذهبشبيهاللاهوتأننظنأنينغىلاالفةذريةنحن"ف!ذ

الآن!رفلماأضفاكانم.002فىالأرححعلىتوليولبههالتحديد،وحهعلىيلادهتاركخيعرفلا1()

كومنلمو(الثالوثوحدوى)1الإلهكوحدؤيوستوكانوالقرصة،الهرطقةمجاربكانفرنا،لييرن.كلدت

نأالهراطقة*علىالرد11كالهدحاولالفنوصي.الفكرثيالحالهركطمقدصةأكوناتعلدإلىالالهبانفصال

الفلفة،إلاللحوءمنتسلملمردودهولكن،العقلعلىالميجةكرصوأنالغنرصية،دعاوىقافتبين

على:قاتالفلسفةهااصطبنترتدابوناية،ايقاليدنفسهاهىالمحيحةالميحةإنقال.القرصةخاصة

وايعادالخلق11"،وصفاته*الداللة*،كلعة+المح"،الكلمةكانتابدءافي1ثل:لعباراتتضرنلاوإلاا!ا!ا،

موصوعة.الفلسفةخلالمنإلالقرهاشلولاعالجتها،أنللفلسفةصبقأمورألهارأولففي".والكون

.ne//:ptth/wikipedia.ءلألظأ*naeus:وانظر.1/233والفلاض!:الفلفة org

89.(2.A History ofGod)p

.99(3.Ibid.,)p
(t)2/9.:كرلرصي2،؟10/:روية17،92/الرصل:أعصالصفر
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أنهاإلالها،مرادفةأنهاعلىالثالوث"،11معبالتبادلكثيراتستخدمgodheadكلمةأن

ا)1(.المقدسا11أوالألوهية"11إلااللغويأصلهافيتعىلا

عدةأيضافلهاالجديد،للعهدالعربيةالطبعةاستخدمتهاالىالاصت"،1كلمةأط

المس!يحية،ال!ضائسمعتاتدح!سبوالذممطاللة"،11تعىأنهاهولهاالشاثعفالمعئ؟معان

الذاتخصفاكل،الحالةهذهفياللاهوتويعىالبشر.أيالناسرت"11فيحلقد

يونانيةكلمةالأصلفيهىالاهوت"1كلمةولكنبالئة)2(.يرتبطماكلأوالالهية

استخدامهاجانبإلىالمعئالذاأحيانأتستخدمولذاالترتيب"،11اللغهأصلفيوتعى

11.الالهىالترتيب"علمحعو"اللاهوت"علميكرنذلكوعلىاللة"،11لكلمةكمرادف

الترتيباتوت!خطالمعئ،بهذاالمسيحيةالكنيسةفي"طقوس"كلمةاستخدمتكما

godheadلاهوتفكلمةإذن)3(.المسيحيةالعبادةفيمراعاتهايجبالئالروحيةوالنظم

11،الترتيب11أو(،المسيحى)بالمفهوماللة"11أوالثالوث"،11إلىتشيرقدالمسيحيالفكرفي

11.الالهىالترتيب"علمهو"اللاهوت"علمذلكعلىويكون

ومنهاالطوائففغالبيةcgodheadالكلمةمعئفيالمسيحيةالطواثفوتختلف

.ممعئتشخدمهاوالبروتستانتية،والإنجيلية،الشرقيةوالأرثوذكسية،الكاثوليكية

"يهوىو"شهودMormonismالمورمون"11مثلأخرىطواثفتنظرالثالوث".11

Jehovah' s witnessesهوالثالوثأنتعتقدفالمورمون؟مختلف.ممعئالمصطلجهذاإلى

الثالوثفكرةيغه!ىشهوروترفضواحد"،اغرض1لهمولكنمستقلينأشخاصثلاثة

5-082Christianity%29#cite_note1ء_(.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ Godhead)
.section؟di=842:الكاثريكيةالاصكندريةكنيةمرقع)2( php/ل!optcatholic.orgا! .http://www

:القاهرةلطالأرئرذكسيالحشتكلاالأنباكيةموقع)3(

--c Rite- -n -skaT-lautiR Al- Kanisa/02- Coptic- Rituas!ة!ح-ts//:ptth-takla. or ! Coptic- Faith- Creed

Theology_ Fr- Asheia/Orthodox- Church- -200_etiR What-is- Seim- Al- Lahoot- Al-Taksy. html

الر!ةومنلرححيةأ19س-بهالمي!أنالنصارىتولهوالاهوت"1الفلفة:لمصطلحاتالئاملالمعحمليوحاء

هروالاصتاحاكححراللاحرت.اكسوتفهرالثريةمنكانوما(اللاهوتفهوالألرهيةمنكانفمامفا،

علىوالاكالعلرى،ةالعاعلىأيخاالأولطلقوربما،البدنعلىراثان،الروحعلىالأرليطلقوربماالمخلرق،

المسلمين.عندالكلامعلمويغابلةالصارىبهيختصاللاهوتوعلم.والمسببالببوعلى،السفليلمالما

.507ص::الفلفةلمصطلحاتالاملالمعحمالحفئ:د/عبدالمنعم::انظر
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ابنهيسوعوأناللة،هويهوىأنيومنونإذ،الأخرىالطوائفبهاتؤمنالئبالصورة

الئالأخرىالفرقبعضجتالبإلى،مختلفةطبيعةولهعنهفانححلىوئ!صنهالوحيد،

,Christ"العالم،المسيح"ك!نش!ة"ضلايثالوثترفض scientistلمهChurch'ومذحعب

.كلفهومهاGodheadكلمةتستخدمالأضر-الفرقهذدف!ول.Unitariansالتوحيدية

الأصلى،الغنوصىبالمعئتستخدمتعدلمالكلمةفهذهللتوحيد)1(.أوللئالوثالخاص

.اللاهوتأوالمالوثلكلمةكمرادفتستخدمأصبحتبل

المختلفة:البضريةالمعتقداتفيالالهةتجسد:الرابعالمطلب

والهندوسية:البوذيةفيالالهةتجسد

مرةتوكدأنأرمسترونجتغفللا،البشريةالمعتقداتتعميمفيالمعهودأسلوجمأوفي

والهندوسية.البوذيةفيشائعاكان،بشريةصورةفيالآلهةتجسيدمعتقعدأن،أخرى

لليهودية،انتقلومنها،الشرقيةالأساطيرالمعتقدحذاسادفمدقبل،منذكرتوكما

الآلهةكانتكمابوذا،مثلالعلياالكائنال!تقدسالبوذيةكانت.للمسيحيةثم

منأرمسترونجوتخلصول/ملأه.بالبهاكئتعرفبشريةصورةفيتتجلىالهندوشة

عندأزلياتعلقاكان"الأنسانفيالآلهةاتجسد1أنرهو،المتوقعاستنتاجهاإلىهذا

مطلبالىأنهكما)2(.تصورهممنتقترببشريةديأنةعنييحثونكانوأالذينالبشر

)3(.المطلقمعشخصيةلعلاقةالاحتياجفيالجذورعميقشعبيا

)حوالي6رفاتهعندلبوذاتماثيلتوجدلمبأنهأرمسترونجتسليممنالرغمرعلى

تفسروهى،الميلاديالأولالقرنفيالظهورفيبدأتالتماثيلهذهأنإلا.م.(،ق

لمالتماثيل"11أنبالفعلرأواببوذا،يذكرهمشثاأرادواحينالبوذيننبأنالعييرحذا

ىأفيهايوجدلاالئالحالةوهىالنيرفانا،حالةفيإلاتتجلىلاالئ.ممكانتهتليققيت

هذهأمدتهماحيث1لهتماثيلصنعإلىدفعهملبوذاحبهمأنإلا،عادىبثريحس

(1-0.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/Godhead_%82Christianity%29#cite_note)

.483-(2.A History of God:pp)
86.(3.Ibid.,)p
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تذكرلم،ولكنا)1(،االبوذيةالروحانيةفيكبرىأهميةلهاوأصبحوإلمامبقوةالتماثيل

الذاتخارجلكاثنالولاءهذاولكن.الإلهامبهذاب!رذاتمثالأمدهميهفأرمصترونج

قدالوذيهأنبحطمما(؟البوذية)مؤ!سىBuddhaبوذاجوتاماتعاليمعنيختلفكان

ممثالفيلبوذاتجسيدإلىعليا،روحيةبقيمالايمانمنالتطور،من.ممرأحلمرت

همذاحدوثأرمسترونجتفسرولذا.قالتكماوالالهام،بالقوةيمدهمحجرى،

*)2(!مهملةوأصجتتركتإلاووتتطور،تتغرالأديانكلإن11بقولها:التطور

فيتجسدهولكن،كثيرةتجسداتفشنوللإلهأنيعتقدونفهمالهندوسيةفيأما

،تتحدث،النقطةهذهلنفعىوتاكيدا.الاطلاقعلىأشهرهاهويعذكرشناصورة

المثاليالموذجوهو؟bodhisattvaبالبوذيساتفاالبوذيةفييعرفماعنأرسعترونج

عننحلئولكنهبوذا،مثلالاستنارةبتجربةمرالذممماالعادكطالشخصأوللرأهب

نأالكاتبةوترى)3(.الآخرينلانقاذلمالعاهذافيالبقاءوفضلللنيرفانا،صرلالر

لاالبضريةأنعلىدليلذاتهفيهو،البشريةوالتجلياتالتحسداتهذهفيالاعتقاد

رأىويروهايلمسوهاأنيستطيعرنبضريةصورةإلاشىءأىالمطلقيكونأنتاقبل

البوذيةمنكلفيالحألهوكماواحدتجسدمنأكثرلهايكونأنبدولابل،العين

)فيالسماء"إله11لامصيرسيلقىكانفشنوأنأرمسترونجتزكدوأخيرا.والهندوسية

النأس،عنبعيدا،متعالإلهبدورهصبحأنبعدالبثر،تركهالذممطالبدائى(،التوحيد

لموقعهالإلهأعادالبوذيةفىالبوذيساتفاوظهورالهندوسيةالآلهةتجسداتولكن

الشر)4(.منالقريبالأرضى

تعقيب:

واالندوسية:ابوذيةفيايجسيد

"تتغرأنبحبأنها،الأديانعنحديثهامعرضفيدائماأرمسترونجتوكد

84.(1.,Ibid)

.d2(أول(

يفحيأنوفضل،الإلهةالحفاتصتنف!ه*اخلىاحين،أرمسترونجقالتكصا!،عيىفعلهماوهو)3(

الثافي+.11المبحثهذامنالأولالمطلب:انظرالثر.أحل!

86.(4.A History of God:)p
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هذهسببف!نهى؟حديثهاخلالومن")1(.مهملةوأصبحتتركتوإلاوتتطور،

نإ،البدايةفيقالتفكما.الأديانجميععلىواحداقانوناتطبقأنرغبتهاهوالمقولة

فإنالدورهذاأداءعنكفتفإذاالبشر،حياةفيدوراتؤدممطعامةبصفةالأديان

يصغأنوحر،واحدةحالةفيصحيحاقولهاي!صنوقدغيرها.عنيبحثونالناس

بالبرهانمصدرهيعلمرنالبدايةمنذصحيحادينايعتنقواأنلا،لأنفسهمالدينالبشر

الحق.ألالهعندمنوأنه،القاطع

فكرةبانالكاتبةتوحى،والهندوسيةالبوذيةفيالتجسدعنحديثهامعرضفي

افرع1الذ!المسيحعنبولسقالهماأوالف!؟عيسىعندالالهىالجانبعنالتخلي"11

الفكرةهذهبأنتوحي)2(؟البشريةليفتدىالأرضعلىونزلالالهيةطبيعتهمن"نفسه

للراهـاالمثاليالنموذجأممما؟bodhisattvءبالبرذيساتفاالبوذيةلطيعرفمامنمقتبسة

البقاءوفضلللنيرفانا،الوصولعنتخىولكنهبوذا،ثلالاستنارةبتجربةمرالذي

الشرميةالأديانمنمقتبسةذاقاالفكرةتكونوقد)3(.الآخرينلانقاذلمالعاهذافي

البشرحمةكانتهذهأنرأيهاففىالبشر،فيالالهبتجسيدتومنوالى،عامةبصفة

تكنلمالمسيجةولكن.ليعبدوهملموسشيءعنل!حعوندائمافهمالعصور،عبر

بولسمنكل،المفهومهذاأدخلبلالخسيد،فكرةالأولىتعاليمهافيتحمل

نفسهبوذايقللم،وبالمثلمنهما.بكلالخاصةالنصوصفيعرضناكماويوحنا،

يعردلبوذاتمئالأولأنويعتقد.التماثيلهذهأتباعهصنعبلشخضه،فيالالهبتجسد

لذا.وفاتهبعدسنة6..5-00حواليأىالميلادىالثافيأوالأولالقرنإلىتاريخه

11الرثيسية11الرموزأحدالآنأصبجالمثالهذاأنإلابوذا؟لشخصتمثيلاتعدلافهى

)4(.البوذيةفي

ىأمنمقتبسة،المسيحيةعلىمقحمةوهيالتجسيد؟فكرةتكونأنالممكنومن

84,.t)Ibid.. )p

-7.:2/:يخليأهلىإلبولىرصالة)2(

86.0.:(3 A History ofG)d

(4.ne//:ptth wikipedia. orgtwiki/ Buddhist_symbolism)

http://www. nywellnessguide. com/-221060/1nsihddub BuddhaStatue.asp
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مزيدلاضفاءالمسيحيةعلىيقحموهاأنالاناجيلكتبواصتاختارأخر،وثى"11مصدر

نأالغريبولكناللة)1(.فيلأنهكذا؟يأمرهملمالذكطالحبلا،عيسىعلىالتبجيلمن

يعىممارإلهام،بقوةيمدهمإنهبقولهالبوذا،التجسيدححذاتبررأنتحاولأرمسترونج

فيحدثكما،الأديانتطورتقرأنهاكماالوثنية".11البشريةالمعتاقداتهذهتقرأنها

أسبابمنهذايكونوربما.تقولكما،مهملةوأصبحتأتباعهالتركهاوإلا،البوذية

في!نبيهمتصويرحالبأييقبلونلاالذينالمسلمينعلىالغربمنالدائمالهجوم

منخطا،الجض،يعدهماوهو،وأصولهمثوابتهمعنيتخلونولا،كانتصورةأكط

الآخر.وإقصاءوالجمرد،11،الأصولية11

.المسلمونيعتقدهومأأرمشرونج،تقولهمابينجذريمناالخلافول!ت

بوذاجوتاماديانةأصابمامثللأصابناوإلاتتغير،لاأصولعلىيقومفالاسلام

لبوذا.الزائدالحببابمنأووالتغير،التطورلنداءتلبية،تعاليمهأتباعهخالفالذى

لمدينهمأنإلا،البوذيونفعلكماالتطور،نداءيقبلوالمالمسلمينانمنالرغموعلى

المهملة.الأديانكلتيصبحولن

،**

لفاللهدونينإلفنوااميائخذونييثسفل!ان!1مريمانجنعيىيااللهقإلؤإذبخ:تعالينرل)2(

.1الماندزا000(بحقليئ!ماأقولآنلييكونما!ئجائك
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الثالثالمبحث

الحفسيشالمجامعفىالثالوثقضيضحسص

الخلافية.المشاكللهذهإدراكااكثرالمسيحيونأصبحالميلادممط،الثالثالقرنبحلول

التوراتيةالمصطلحاتمقارنةيمكنأنهSabelliول3سبليوس)1(أقرحالقرنكمذأمطلعفي

يرتديهاالىpersonaعا)2(االبيرسونا"أوبالأقنعة"القدسالروح11والابن"11والآب"11

معيتعاملحينمختلفةكثرةشخوصايتخذول!ضهواحدإلهأنهيعىخاالمصثلون،

اللةأنيعىقالهمالأن،المسيحيينأغلبمنرفضكذاسيلوسرأيولكن.لمالعا

0()الابنبدورقامحينوتعذبعاققد،يتألمولايتأثرلاالذي rأخر،أسقفاقترح

طبيعةحولآخررأيااول،!10هأ،30+-ة3ال!حميساطي)4(بول!،أنطاكيةأسقفوهو

لوكمااللة،وحكمةكلمةفيهاستقرتإن!انمجردكانيسوعأنوهو،المسيح

الذممطالمسكوفيالمحمعفيبالرفضأيضاقوبلرأيهول!شالمعابد.أحدفيتستقركانت

.(م)264عامأنطاكيةفيعاقد

كهكبهماخلالمنإلاغديدامعروفةكصضخصةولكنالميلادىاثالثالقرنقساوسةوأحدلاهوت!1()

مختلنةمظاهرهىبلالقدمى،والروحوالابنالآب:أشخاصئلالةإلكنقملاالق"11أذيعتقدكازمعارضروـ.

روما.لييبريتىئلمعاصرولبمضمنضديدد.كلعارضةقريلانهإلا،المقدسالحخصلنفى!

.ne//:ptth wikipedia. org/wiki/ Sabellius

وذلكمية،ضخمبتح!يدالمشللهرتد+الذىالقناعأكاعلى!Personaeابىصنا+11الكاتجةتعرف)2(

استخدامهالغربيرذالميجرنففلالذىالمصطلح:هربادائهاأالممل!ومالئالثخصيماعلىالجمهررلتعرف

القد!".والروحوالابنالآب11وهمالثلالةضحاص19أو،للالرثالداخليةالحالةإلىللإشأرذ

50.0.4trong, Karen, A History ofGo!ثاح

99.(3.Ibid.)P
المي!وأناللة،وحدانيةفييعتقدوكانم،-026268القر-زأنطاكيةأضفال!ياطيبرلىكان)4(

إلماليىصرعأزكرىكادلذا.اللةكلحةأوالمقدسحرس1"معدمجهتمتعصبدفىأئناءول!ت،عادىكرحلولد

إله.إفنحرلرحلاكانولكنهرحل،إلىخول

-sgnihcaeT#atasomaSCoاللا.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ P

.99.ofGod, p5)؟ A Histo)
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المسجي:الفكرفيالمحدثةالأفلاطونيةأثر:الأرلالمطلب

أفلوطين:عندالمطلقةالحقيقة10

هذا،المسيحىالثالوثفكرزفيفيكبيرأثرلهكان)1(أفلوطينأنأرمسترونجترى

اليهوديةبهاوتاقصد؟الموحدةالآديانجمغإلى،قالتكمأأيضا،امتدالذىالتأثر

أصلفيالبحثأوللكونعلمياتفسيرايقدمأنأفلوطينيحاوللم)2(.والاسلام

أنفسهمداخلإلىالانصحابعلىتلاميذهيختكانولكنه،تقولكما،الحياة

الروحعلىيجبالكامنةالحقيقةجوهرمعرفةأجلافمن1.النفسأعماقلشتكثصفوا

إلىصعوداي!صنلهذأ...ولكنالتأملفيتستغرقنفسها...وأنتشكيلتعيدأن

ا)3(.االداخلإلىتسلقآخربتعبيرأوأعماقهاإلىهبوطبلأنفسنا،خارجحقيقة

تدينوالئء1145،ء!ه"الواحدعليهاأطلقالىالمطلقةالحقيقةعنأفلوطينتحدث

لهيكنلموعها،البساطة11هوالواحد"11هذاإنفقالبالوحود،المخلوقاتكللها

وحسبلدينا،ا*!نالمعروفبالوصفأتوصفأنتحتملجوهرهعنتختلفصفات

Itكل!ل!ا just.فسيكون!ابيا،بهنفكرأنلناكانوإذاله،اسمالا1الواحدفهذالذا

الواحدهذأإن11أيضا:يقولأفلوطينكان".للحقيقةالوصولأجلمنأبلغالصمت

ولكنهحولنأ،الموجوحدةالأشياءمنأيايكونأنيمكنلاشىء،لارهوشىء،كلهو

الأفلوطيقالئصورحذأأنأرمسترونجوترىالموحودات".هذهكلهوذاتهالوقتفي

2افلوطين)1( V . - T 0 )t Plotinus)ليكرلوليسرولدإله!ال،القممالعالمفلاصفةأشهرأحدهوم

Ammonius-سأصنيوساشاذولازمالإسكندركةإلىارتحلثمصر،لي)أجرط( Saccasعضرؤإحدى

مرسىأفلرطينيعد.ماتحىعليهاتامالئمدرمةفيهاأ!سىحيثم452عامارومإلىفعبمسنى

كانتسابقةعلةسرجدباسفه!رحدلمالعالميأن!ومنوكانcNeoplatonism)الحد!ثة(المحدثةالأفلاطونية

كنههإلىتصلولاالعفولتدركه،متعدد،غ!ء!هاواحده11لمالعاعنهعدرالذىهذاوأنوحرددـ،فيالب

فيمايحلموالخلتحلةالروحالط،لمالعاوفرقالروحوفوقالماددفوق،بنفسهتائمأبدىأزلمطوهوالألكار،

قصةمحصرد:صبوزكىأصيرأحمدانظر:له+.علةولاالعللعلة...هوخلقهعلىبنف!هتائحاظلبلخلق،

267-268.صاليرنانية:الفلفة

عربى،ال!ثلالصرفيةفلاسفةربعضسينا،وابنالفارا!ئلاثئنالمسلمينفلاضةبعضتائر)2(

الفيض.ونظر!ةلمالعابخلق!علقفيماخاصة،المحدثةبالأفلاطرنية

.201.0.(3 A History ofGod)

317
http://kotob.has.it



بعد)1(.فيماالألوهيةتاريخفيالرثيسيةالموضوعاتأحدسيصبح

المشحية:إلهفيأفلوطينأثر2.

نظريةإلىعادأفلوطينإنأرمحترونجفتقول،المسيحيةالمعتقداتفيأثرهعنأما

لانهما،مقدسينالواحد"11منانثقااللذينالأولينالفيضينسكلاإن11فقال؟الفيض

مقدسا".اثالوثااللةمعشكلافقداللة"،11حياةومشاركةمعرفةمننتم!شجعلانا

المسيحيوناختارهالذىالنهائىالحلمنقريباكانهذاأفلوطينقولأنرأيها،وفي

هذاشمنMindالعقل"11كانالأرلالفيضإنأفلوطينذكرحيث؟الثالوثلمثىطة

ولكنالواحد".11منالعقلبهاانبثقالىالطريقةبنغس3الاهالروح"11انبثقتالعاقل

toutخارجياوجودا"والروحوالعقلاللواحد1الثالوثلهذايرلمأفلرطين thereكما

أماشيء،كليعىاللةكانالوجود،كليعئكانالمقدسلأن،أرمسترونجتقول

كماللواحد.المطلقالوحودفيتشار.كدامتمافقطموجودةفهىالأدقالكائات

أماعنا،كافا!له،جنىلا،timpersonalضخصى)2(غيرالواحد"11حعذاأنأيضااترى

علىالحفاظفيأفلوطينرغبةعلىيدلامما1موثة،و"الروج"مذكر،فهوالعقل"11

ا)3(.االآلهةبينالجن!دىالتوازنلتحقيقالوثيةالرؤية

إيناياقلاأفلوطينف!له،المقدسالكتابإلهعنيختلفكانأفلوطينإلهولكن

،الفترةهذرفيأنهإلا.ذاتهخارجهرلماله!معرفةرليعى،ذاتهعنلنايكشفوءلا

(1.Ibid)

ولشالإصلامي+الفكر11ستحتتدخلالئالاصلايةأالنل!فةفيالمرضرعمذالذكرأرمرونعوضعود

كالارذاقاالفكرةهذفىعنتحدئتألهاكماأرمترونج.تقرلكصاا،عقاد،أولوهية"،19اتاريخ1سصىخت

TheCase"،الأضر، For God،/أفضلو(ذايخت+،1فيالإناذاخترعهاذأتية"،*مفيماالإلهأنفيهتوكدوالذى

التصهيدى.المبحثانظر:"ابالمت".يكونالاعتقارهذاع!تبر

وأزيوس*11ثاعقصل،ضخصييهاذلهالذىالالههذاهو،عامةبمرر-،الخصييألالهالمقمود)2(

لي:الأصلامواليهرددةالمجةإلهعلىأيضاحذاويطق.الرثيةشمافيةواضالاغريقيةالآلمة-أبولر"وككلهاا

impersonalالثخميعرالألهأمفهومذاويقابل.النالفربى godعلىتقرملتايخهفل!فة(ىعلىوينطبت

وينطقد(،الر-وحدفىفكرةمن)قريبةالمخلوقاتكلليكافةمردأ:فل!حفيةفكرؤإلاليرالالهأناضات

علىأيضاحذاوكط!-ضخصى،ب!لهترمنلاالئالفلفات!توكرهاوالمدشسيةالرذيةالمعتقداتعلىهذا

أرمسترونج.رأىحباصينأفلرفكرفياحد"اثص11

401.301-055(3.,Ibid)
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أرادحينلذا،الأفلاطونيةالمثلفيهسادتلمعافيطريقهاتشقالمسيحيةكانت

المحدثةالأفلاطونيةالرؤيةسطرتوجهوا،الدينيةتجرب!همتفسيرالمسيحيونالمفكرون

أوجهعنرؤيتهاأرمستروزجوتقدم.بعدهمنالوثيونوتلاميذهأفلوطينقدمهاالى

ألاستنارةامافهوم1أنعلىفتنص،الأخرىالدينيةوالفلسفاتالتوحيد"11بينالتشابه

الرغموعلىالمند..فيوالبوذىالهندوسياثمالمنفريباكان،أفلوطينقدمهالذى

يتأملفحين،للحقيقةالأخرىوالرؤىاقوحيد"11بينالسطحيةألاختلافاتبعضمن

ألاحساسمثل،مشابهةبتجاربيمرونفهم(،المطلقهذاكان)أياالمطلق"11فيالبض!ر

عن)الاستنارةالنيرفاناتسمىما،حقيقةحضورفي،والرهبةوالنشوةبالحضور

وأ(،الهندوس)عندالبراهمانأو(،أفلوطينعنهتحدث)الذىالواحد،1111أوالبوذين(،

وأساميةقوىأكطفيالبشرعنهييحثذهى"إدراك11أو"ذهنيةاحالة1فهىص!"،oكاللة

1(.مفارفة)

الرومانية،الامبراطوريةفيالأديانأهمالمسيحية"أصبحتم،235عامبحلول

التطرفيمنعواحد،دعطمنطلقلهاعطمةكنيسةعنلحثرنالمسيحيونوأخذ

المتشاثمةالرؤيةيطلانالأرئوذكسيوناللاهوتيونهولاءومالالأفكار،فيوالشذوذ

المسيجةوبدأتالمشاكة،الأفكارمنركرهامرقيون()أتباعوالمرقيينللغنوصيين

وتفتقرللزحصدمميإ!والئ،الغامضةالعباداتتعق!يداتتتحاشىالىالأفكارنحوتتجه

الذينالمعقفين؟عندقبولاتلقىأيضابدأتالمسيحيةأنأرمسترونجوترىللمررنة.

الرومالما-لمالعايفهمهاأنيمكنمساراتفيالدينتطويرعلىقادرينكانوا

نأإلام،312عامحواليللمسيجةقسطنطيناعتناقمنالرغموعلىالاكريقى.

هىتته،لم"المسيحيةإلهفيالاعتقاد"كيفيةمعضلةلأنتته،لمالمسيحيةمشكلات

)2(.الأخرى

401,(1.]bid.,)p
المعتقداتبينترحدكصافحب.ذهنيةعلافةجمردوالمخلرقين،اللةيينالحلاقةأنالكاتبةتقررويالجصلةهكذا،

يتابهnuminousالمفا!:المقدسحضورفيالغامضالثعررهذاإنفتقولالمقدمى"،11لطأوالاله"11ل!المختلفة

الر.كلىعند

601,501-(2.Ibid.,pp)
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تعقيب:

المحدثة؟بألأفلاطونيةالإسلاميالفكرتأثرهل

وأفلوطين:الظرابي.

.كبرةبصورةالموحدهالثلاطلةالأديانفيأثرقدأفلوطينإنأرمسترونجتقول

فكرفيأثرولكنهتتغير،لاالاسلامأصوللأن،كدينالإسلامفييوثرلمأنهوالواقع

عربى؟كابنالصوفيةفلاسفةوبعضسينا،وأبنكالفارابيالمشائينالفلاسفةبعض

الفيض،بنظريةالطبيعيةفلسفتهفيالفارابيتأثرفاقدالغ!يفك.بنظريةيتعلقفيماخاصة

كانولكنهالموجودأت،سائرلوجودالأوكالسببحرالأولالموجودإنيقولوكان

لحلاللة؟منالميهثرالعاملوجدفكيف،الكثرةعنهيصدرلاالمطلقالواحدأنيزى

العقلصدر-ما-أولعنهصدررتعالىسبحانهأدثةأنالفارابيرأىالمشكلةهذه

وتحصل،الأولالعقلوهوبالعدد،واحدشيءعنهالمبدعال!اولإن11:ويقول،الأول

بذاتهالوجردممكنلأنه،بالعرضالكثرة(الأولالعقلهو)الذيالأولالمبدعفي

الأولالعقلهذاوعن..11)1(،الأولويعلم!اتهيعلملانهبالأولالوجودوواجب

الخلق.بعالممباشرةالمتصلالعقلوهو.العقولهذهأخرإلىوكحكذأالثانيالعقليفيض

الكثرةإلىالمطلقةالحقيقيةالوحدةمنالانتقالاسرححر.االفارابيغرضوكان

هوالفأرابى،تصوركماوجه،كلمنالمطلقالواحدعننشأفالذى.المطلقةالحقيقية

منبدلا،التوضيحمنولمزيدا)2(.فحعسبابالاعتبأرمتكثرولكنهبالذاتواحد

وأفلوطين.عربيابنعلىالضوءبعضتس!

وأفلوطين:عربيأبن.

عقدهامقارنةخلالمنالأفلوطينية،الفيضيةبن!إأيضاعربيأبنتأثريظهر

ذلكمن.المحدثةالأفلاطونيةوأرأء،عربيابنأفكاربعضبينالحجر،رزقد.السيد

علىيعلووأنهامصلقة،وحدةالواحدبأنهلهروصفهالأولالمبدأعنأفلوطينفكرة"أن

النلنةبادئطسلةالفلسنة:ومادئابطقفيالمائلعيونطرحاذ:محصد+مححدنصرأبو:المارابي)1(

.27/ب،0161-حى1328القاهرز،،اللمةالمكته؟القديمة

صم،1682مى-2.14،وهبهمكتة6:طالأصلامى:التغكرستالالميالجانب:الهيمحصدد.)2(
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مطلقلذأته،بذاتهأموجودبانهيصفهإذ،تعالىاللةعنعربىابنفكرةمعتتفق،العقل

الواحدأنعلىيتفاقانأنهماكماا)1(.شىءاعنمعلولولابغيرهمقيدغيرالوجود

كمالهعلىالاكيدعداإيجابيةصفةبأكطوصفهيمكنالا1الحقالوأحداو،الأول

11.السلبيةالصفاتهوانمابهوصفهيمكنناماكلوأن،عداهماكلإلىبالقاسالمطلق

والحل،الكونفيالمحصوسةالكثرةوبين،تعالىاللةبينالمسافةبعديرىفكلاهما

يبينماوهو،بالفيضالقولاوبالوسائطالقولفيإلايكونلا،المسافةتلكلاجتياز

ف!ذا)2(.النظريةهذعناصرفيمعهويتفقبل،أفلوطينمثلبالفيضأيضاعربيأبنقول

العقيدة11أنلعىلافهذأأفلوطينبفكرتأثرواقدالاسلامفلاسفةبعضكان

الموضوعهذايعابموسوف،الكاتبةتزعمكماالفكر،بذلكتاثرتقد"الإسلامية

اللة.بإذنالألوهية"،11تاريخفي"،الفلاسفة"إلهمرحلةسياقفي،التفصيلمنبشيء

ابشر؟كلبهيؤمنالذكطالمظلق8*الواحدهوها.

المثالمنقريباكان،أفلوطينقدمهالذكطالاستنارةمفهومإن11:أرمسترونجتقول

بينالسطحيةالاختلافاتبعضمنالرغموعلىالهند..فيوالبوذيالهندوسي

بتجاربيمرونفهمالمصلق،أفيالبشريتأملفحين،للحقيقةالأخرىوالرؤىالتوحيد"ا

تصمىما،حاقيقةحضورفي،والرهبةوالنشوةبالحضورالاحساسثلمشاهة،

)عندالبراهمان"11أو(،أفلوطين)عندالواحد"11أو(،البوذيينعند)ألاستنارةالنيرفانا"11

وأليهود.المسلمينعندا)3(،كمس!االلة11او(،الهندوس

ضه+؟4110أرمصترونجتقولوحين.بينهمجوهريةفروقيوجدالواقعفيولكن

المعتقدأتمعالجمعيحتمللاماوهومعا؟والاسلامواليهوديةالمسيحيةإلهتقصدفهى

.الأخرى

فييعتقدالذي،البوذيإليهايصلالاستنارهمنحالةهوبالنيرفانا؟فالمقصود

الهينة!دكرر،إبراهيمد.:تحدير:مراحعةمجس؟عثصاند.تحقبت:الميهة:القرحاتت:الدمحى:عربىالن1()

31.;/فقر223cص!الادس:الا!:الثافيالفرام،729هـ-أ29rللكتال!،العامةالمصرية

تص،م4002هـ-421دالمال!:دار:والالداعالاتباعلينالإسلامىالصرفالححر:ررقاليدد.)2(

6Yoوما-LA.

(3.401.A History /o God,)p
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الثالوثمنجزءايمثلالهندوسيةفيالبراهمانأنكماشخصى.بإلهتؤمنلافلسفة

وفيشنو3،أ!7سيفاأوا؟7،3وشيفا!+ط!!!،براهما)1(منيتكونالذىالهندوسى

Vishnuففي!ثنولفهمها.سبيللاواحدةلحقيقةأوجهاورموز،ثلائةتمثلوكلها؟

كما.الخالقهوثالوثهمفييعدكانوبراهماللشرمدمراكانوشيفارحيما،كان

أكثرفيتجلىقدعندهمفالالها؟ا"كريشناأشهرهاومنكثيرةتجسدأتلفيشنوكان

عقائدوبينالمسيحيةالعقيدةبينمقارنةعقديتمماوكثيرا.avatarsأوصوردمن

يشبهوشيفا،الابنالالهيشبهوفشنو،المسيحيةفيالآبالالهي!نصبهفبرأهمان؟الهندوسية

قالتكمااسمهكانأياواحد"،11فيهالمعتقدبأنللقولسبيلفلا)2(.القدسالروح

لفسدتا()3(.الفهإلأالهة!هماكتانالوقأئل:منعزوسبحأنه،.أرمسترونج

المسيحية:العقائدعلىنيقيةمجمعاتفاق:اكفيالمطلب

:ريوسوأثنازيوسا.1

وآسياوسوريامصركنائسعلىلاهوتيولعسيطرم،032عامحواليفي

أسقفألكسندروسالأسقففيهاتحدىحملةولنح!3)4(أريوسوقاد،الصغرى

عدةتعئالهدوسيةلط!ةولل!3!فالبراهماذشديدب!يجازولكنالتعقيد،شديدةالم!ندوجةفيالآلهةقضية1()

حيثالرحودرحددإلىأيضاثروالبراهماذ.مطلقةواحددحقيقةإلا!وحدفلاالخالقالمطلتالالهفهرأضياء،

لهاونظرالراهما،وهي،للإلهصررعددفيتخلىوهذدـالرامانشىء.كللييتجلىالالهبأدالهدويةتؤص-

وهوكرلثاأشهرهالرية،تجداتكردحرالىولهالثريةوراعىمنقذوهووفثنوالحالة!،صوردألهاعلى

فهرف!الة!كالكيصورةفيتجددـالعاضرأمابرذا.صررةفيتجسدأنهالهدوسيمتقدكماله،الثاس-التحد

عالمايخلقمالأضرار،ويدمرالشرمنالحالمليقذيدد،فيصيفاومجصلأيضحرادظهرعلىسياق!الذىال!ا!س

التناقضاتإلهفهرضيفاأماوراما،برذاصورةفيتجسدولهمستقبلى.تجسدهروهذا،أحرىمرددهبياحديدا

هذدـحانبإلىكثرةأحرىآلهةويرحدالزحد.وإلهالخصوبةإلهوهووالمدمر،الخالقوهر،والرالخرإلهلهو

لذكرها.المقاميتسعلاالآلمةا

http:// www. religion- cults. con>/ Eastern/ Hindui sm/hindu4. htm# Spiri t

.d2(أول(

22.نبياء:9ا)3(1

اليبياقرر!نالطآريرسولدالميجة.الديانةرالآريرسيةمذهبمزصحرم(336)256-آريوس)4(

،-ب!لهليىالكلمةا11إذيقرلآريرسكان.أنطاكيةئمالاسكندريةمدرسةفياللاهردقتعيصهتدقىثم(احالة
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مثلمثلهإلهايكونأنالمسيحليسوعيمكنكيفأريوستساءل"فقد،الاسكندرية

علىيطلقكانولكنه،المسيحألوهيةينكرلماريوسإنأرمسترونجتقولاالآب؟االله

نأالتجديفقبيلمن"إنه:يقولكانأنهإلا"،الكاملو"الله"القوىاللة11يسوع

11.منهأعظمكأنالآبإنيسوعقالفقد،بطبيعتهمقدساكانيسوعأننعمقد

اللة)1(.طبيعةحولحاحمةأسئلةيطرحبدأقدكأنأريوسأنالكسندروسوأدرك

وأصبح،المسكوفينيقيةمجمعوعقدقسططينالامبراطورلدخل،الجدلهذاولحسم

)2(.الكنيسةقبلمنالمرفوضةبالهرطقةيرتبطلذلكتبعاآريوساسم

كيفالمجر،السوالعنإجابةوجدوأقدالمسيحيونيكنلماللحظةهذهإلى

منمكنهموأنه،بالفعلحدثهذابأنمومنونفهم؟وقيامته.مموتهالمسيحأنقذهم

على3هذاحدثكيف،السؤاليبقيولكن،اللهعنالبشريةتفصلالئالهوةعبور

لمالعاإلىينتمىكان--لكلمةالمسيحأنافإماا؟يسوعكانالمقدسمنجانبأ!

113)3(المخلوقالهىللعالمينتمىكانأنهأو(،وحدهأدثةمملكةالآنهو)الذىالمقدس

أن3Athanasiuأثنازيوس)4(واختار،المخلوقلمالعاجانبفىيضعهأنآريوساختار

نحلرق،فهوالابنأما.وحدهالخلودوله،وحدهبداكةلهليى6وحدهصهدىفهر،الآبعنطيتهفي-ويختلف

ككنلمحينوقتهناككادأنهإلا.العالمقبلوحدالابنأنيخجب(الابنىt)خلالهمنخلقالعالمأنوبما

الآب.من!رلدأنمبلأىمرحودا،الابن

.pedia. org/wiki/ fo_tpecnoc_27.suirA#suirA the_Word!ةلne//:ptth.

نإكرلالذىالواحدةالطبيعةامذهب1رفضقدأر!وسإنالفلسعيما:للصصطلحاتالشاملالمعجمفيوحاء

كرنأنككنلاإنهالمسيحعنوقال.الالهيةالطيعةوباطنهاالأظهر،هىالانهطبيقهكاتتالديارالمشح

الآخر!.مممرتموتهكانماتولما،يموتانالقالليةلهوكانتميثا،يكنلم!ولدأنوقبلمولودلأنه،اللهابن

البسطاء،الناسإلأركرسدعوةوامتدتكالآخر!ن...كانموتهلأن،كالآخر!نكانترلادتهأنعلصاوقد

واضمدرأئنازورس(،)أو(نياوسعبيماحرباأضدهموكانهرلاء،وحاربه،الكنيسةرجالمنيشتدكاذلأنه

الاست!رارعلىأرورسيقرلمووكفرودـ،،381سنهالضطنطينيةمجمعمضددـ،م32دعامنيقيمامحعمنقرار

.94ص::الفلفةلمصطلحاتالاملالمعحم:انظراليهاية".إلىوانصرفلاعزل،

4)،,1.ه.701 History ofGo)
801.05"(2.bi)

)3(أولء4

بهالاعترافوتمالميلادى،الرابعالقرنلطالاصكندريةبطريركم(rvr-)392أئناريرسالقديىكار)4(

للآردوحن.عنيدامقاوماوكان.النرقبةالأرئوذكسيماوالكانىالكاثرليكيةاليهةقبلمنكقديى

.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ Athanasius. oLAlexandria
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الأساسىالافارقعلىيؤكدانأريوس"أرادالرأيبهذا.المقدسلمالعاجأنبفييضعه

الاسكندريةأسقفإلىآريوسكتب".المخلوقاتسالروبينصفاتهفيالمتفرداللةبين

بدأية،لهليسوحدههو،الأزليوحدههويولد،لمالذممطوحدههواللةإن11له:يقول

وحدهعو،الحكيموحدههو،يموتولايفئلاالذيوحدههو،الحقوحدههو

1(.ا)االحاكموحدهوهوالخير،

أرمسترونج:تقول،اريوسرسائلعنناقلاأوردتهالذيالنصهذاعلىتعقيبا

النصوصمنكبيراعدداوقدم،المقدسبالكتابتامةدرأيةعلىكانآريوس"إن

الفقرةوكانتمثلنا.مخلوقايكونأنالايمكنلا-الكلمة-الممسحبأنرأيهلدعم

تقولوالئ)2(،الامثالسفرفيالإلهيةالحكمةوصفهىإليها،استندالئالأساسية

كانتالحكمةإنأيضأيقولالنصوهذأالبدأية،فيالحكمةخلقالفةإنوضوحبكل

يكنلموبغيرهكانبهشىءكل11يوحناإنجيلفيتكررتفكرةوهى،الخلقسبب

يدعوكىاللهأستخدمهاالىالأداةهواللوجوسكانإذنا)3(.كانامماشىء

أذايضاوكان،الأخرىالكائناتعنمختلفاكانولذاللوجود،الأخرىالمخلوقات

عنه)"(.ويتميزاللةعنجذريايختلففهو،مخلوقلأنهولكن،عاليةمكانة

المنلا:المسيجلياريول!قول.

أرمسترونج:تقول؟إنجيلهمستهلفييوحناقالهمأآريوسفسركيفولكن

هوكاناللوجوسأنأيضامالاللوجوس،هوكانيسوعإنقالالذىيوحناولكن11

إلىإدلةرفعهبل؟طبيعتهبحكماللةعويكنلماللوجوسأنأصرفقدآريوسأماأدله.

ولكنه،مباشرةبصورةخلقهاللةلأنالبشريةطبيعتناعنيختلفكان.مقدسةمنزلة

بل،الأصليةطبيعتهبسببتكنلميسوعفقدسية..،خلالهمنالأخرىالأشياءخلق

1)."ء.901 A History ofGod)

0(22)1الامئالا"القدممذأعحالهقبل-تطريقهأولفنالط*الرب)2( 5(ا!افي11أى:Aافي:

."TheLORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old*

.3:ا!وحنا:إنجيل)3(

(4.901,A History of God,)p
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يسوعاقولمنها؟نصوصبعدةنظريتهأيضاأريوسدعما)1(.اللةامنهبةفقطكانت

معيناوتفوقاسابقا،وجوداتقتضىفالأبوةله،مباينتهيقتضىمما"أباه"،إنهاللةعن

المسيح.وضعفاتوأضع1تؤكدأخرىنصوصإلىأريوساستندكما".الابنعلى

فييعتقدكانبلأعداؤد...،أدعىكمايسوعمنالانتقاصلقصدلمبذلكولكنه

ا)2(.االموتحئلهمطيعاوكانالمسيحفضيلة

بل،مقدسينوأصبحواانقاذهمتمالمسيحيين"إنأيضا:يقولآريوسكان

عايق..لقدالطريقلناأضاءيسوعلأنممكناهذاوكان.الإلهطبيعةفيومعن!اركين

يقولبولسكانكمافإنه،الصليبعلىالموتحئاللةوأطأعكاملةبثريةحياة

kyriosالإلهياللقبوأعطاهعاليةمرتبةإلىاللةرفعه،الموتحئدئةطاعتهابسبب1

كانفلرلنا؟أملفلابشراعيسىيكنلم"إنإنهآريوسيقولوأخيرار!(11)3(.)أي

المسيححياةفيالتأملطريقعنإنه..بلحياتهفينحاكيهأنيمكنمالافليعىإلها،

منإذن.يسوعمثلمقدسينأيضا--همالمسيحيونسصبح،الكاملةالمطيعةوبنوته

يعتريهالاكاملةمخلوقاتالمسيحيونسيصبحالكاملالمخلوقالمشحمحاكاةخلال

ا)4(.الالتحوولاالتغير

الإلهيالجانبينفلمأنهآريوس،لسانعلىأرمسترونجأوردتهممايبدوإذن*

منزلةإلىرفعهاللةولكنابشر"،1الأصلفيإنهقالبلا!لا،المسيحفيتماما

لأنالبشريةطيعتناعنيختلفيسوعكانولذايهشدي.الالهىاللقبرأعطاهماقدسة

ذلكرغمأريوسولكن.خلالهمنالأخرىالأشياءوخلق،مباشرةبمورةخلاقهاللة

حياته.فينحاكيهأنفيأمللناكانالمإلاوبشرا،كانا!المسيحأنعلىركز

يقللمهو،ذاتهالوقتوفي،الاسلامفينعتقدهاالىبالصورةموحدايكنلمفاريرس

.غيرهقالكمامباشربشكلالمسيحبألوهية

A،4ء91.00/5ه-2011!6/الكسندر:إلبرص-آررصانا-()4 History of.
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السلا:المشجفياثنازيوسقول.

الإنسانجاءفقدهشة؟البث!ريةأنيرىأثنازيوسكان،أريوسمنالنقيضعلى

رايه،حسب،يستطيعلافهوإذنأخطأ.حينالعدمإلىأخرىمرةوسقطالعدممن

هنوذلكاللة،فيالمشاركةخلالمنإلا،أخرىمرةالعدمفيالسقوطيتجنبأن

جصدفياللوجوستجسدفقدولهذا...الكاملهووحدهاللهالأن1اللو!حوسخلال

طبيعتهفيظللواللوجوسإنليقولاخرىمرةيعودولكنه.الحياةليعطيناالمسيح

نأأستنتجفقدلذا،للعدمأخرىمرةوسيأخذناينقذناأنيشصع!فلنالهشةالبشرية

الآب.طبيعةنفسمنكانأنهبدلا،بشريةصورةفيمجسدأاللوجوسأو،المسيح

الانسانيصبحأنأجلمنإنسانأ،الكلمةأصبحتلقدأثنازيوسقالفكما

تماما،متناقضتيننظروجهىبينالحادالخلافأوالكارثةهذهولحسممقدسا+)1(.

أريوسبينوسطاموقفاالمجتمعينمعظموتبئم،325عامنيقيةفيالأساقفةاجتمع

المجتمعينغالبيةعلى"المفترضالاهوته1فزضأستطاعأثنازيوسانألاوأثنازيوس،

الخالقأناعتبروأبل،مخلوقمجرديكنلمالمسيحأنقررواالذينالإمبرأطور،ومعهم

اعتمدهالذيالنصمنمقتطفا)3(أرمسترونجتوردواحدا)2(.شياكاناوالمخلص

منه:جزءفييقول،المجمع

واحدبإلهنؤمننحن

القديرالآب

مرثىوغيرمرئرشيء،كلخالق

اللة()ابنالمسيحيسوخ-الوأحدبالربونؤمن

للآبالمولودالوحيدالابن

،الربمادةمن

،الربمنوالرب

011.(1.Ibid.,)p
111.011-(2.Ibid.,pp)

محعفيكتابتهتمالأحرن9نيمة،بلاهوتحاليا!المعرودالصعزيختلفالنحىهداإنأرمترونجتقول)3(

ernعامالمعقودقططينية I.م.325عامفيذلكقيكتفقدفهمقتطفاأوردتالذىالصأما

.A.414History of God, p
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النورمنالنور

الحاقيقيالإلهمنالحقيقالإله

!صنوعا،وليسمولود

الابbLaنفسمن

القدمى)1(بالروخنومنونحن

الذكطاللاهوتيدرسمنهمكلوظل،المجمعبعدالأسامفةبينالشقاقاستمر

جدليا،اددةانفس"منحرفيهويعى-homoousi*ه)2(مصطلحرظلبه،يقتنع

)3(.المقدسالكتابفييردلملأنه

وحدةبفكرةالاحتفاظمعبالمالوث،الشليمكيفيةحولالمستمرالجدلهذأظل

معالظاهرىانسجامهاعدممنالرغمعلى،المسيحبتجسدالقوليمكنوكيف،الإله

منانبئقعابراطوراكاناللوجوسبأنالقولأثنازيوساقترحهمماوكان؟الوحدانية

لطبيعةأخرىمرةسيعودالخلاصلكتملوحين،يسوعفيتجسدثمالخلقعنداللة

طبيعةنفع!منيسوعكانهل.البدايةفيكانكماكاملاواحداالله"11فيعود،الإله

بينالجدلهذافيالأولويةإنأرمسترونجتقول،مماثلةطبيعةمنأنهأمالآب،

طبيعةومنلئة،تمامامبايناكانالابنإنقالالذىآريوسمعارضةكانتالقديسين

يمكنهاكلماتتوحدلاالئ،الاشكاليةهذهعنللععبيرالرمزإلال!قفلممماما،مختلفة

مفهومينبينليفرقالرابعالقرنفيقيصريةأسقف()باسيلجاءلذا،عنها)"(.التعبير

)1(أول.05".111

يخقيةمجعفياصتخدت(!ونانأصل)منهذدـالكلصةأذالعالمأديانلمصطلحاتاكسفرردناموسفيحاء)2(

منإلحاحعلىيناءآريوس،*حاءلمامعارضةصيغةأفاعلىقبرلهاوتم،والابنالآببينالعلامهعنللعبر

+والئمامةمادد*من!عىالذى"omoiousionمصطلحاصخدامالأغليةتفضيلمنالركمعلىالاصراطور،

1مصطلحمنأوسعمعئتعطي homoousionأعفاءأنلينو!احلاصيشلكانأنهكصاالدد"،نفىامن

مختلفة.مرادمنأفم(والمادهـ،نفسستهمالثالرث

http:// www. hiahbeam. com/doc/ 01 -101 Homoousion. html

3)لمهGo,.ا.".11 AHistory)

.112(4.Ibid.,)p
.ممحمعحاءما!وكدوكانالميلادى،الرابعالقررليفل!طيزفيميصريةأسقصهو937()932-بايل)5(

للآر!رسية.شدكدامعارضاكادLكيية،
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.Keryg!ا)1(االكيريغمااواDogmaالدوغماطيقية"11وهماالمسيحيةفيأساسيين

والكريغما:الدوغماطمية20

باسيل.اقترحكماللرمزيةاللجوءهو"،الإشكاليةهذهاحل1منجزءكانإذن

اللتعبير1اليونانيونالمسيحيونيستخدمهاالىالدوغما"11منتأتيالدوغماطيقية"11كلمة

يمكنالىالانجيليةللحقيقةالاعمقالمعئأيضاتمثلكما،للكنيسةالسريةالتعاليمعن

ا)2(.ارمزيشكلفيعنهاويعئرالدينيةالتجربةخلالمنفهصها

عناللتعبير1اليونانيونالمسيجونيستخدمهالذىالمصطلجفهوالكيريغما"11أما

الدوغماتقابلوهى،وبمنطقيةبوضوحعنهاالتعبيريمكنوالئ،للكنيسةالعامةالتعاليم

تعاليمممثلالكيريغما"أصبحتهذاعلىبنأءا)3(..ممنطقيةاعنهاالتعبيريمكنلاالى

للحقيقةالأعمقالمعئممثلفهىالدوغماأما،المقدسالكتابعلىالمبنيةالعامةالكنيسة

ا)"(.ارمزيةصورةفيعنهاويعبرالدينيةالتجربةخلالمنإلافهمهايمكنولاالانجيلية

حلاالكنيسةلهتجدلمالذكماالاشكالهذابسببإنهنقولأنيمكنناإذن*

رسالةجانبإلى،باطةأوسريةتعاليمللكنيسةأصبحفقد،الآنحئواضحا

الكنيسةبأنالقولالأدقمنكانوإنأرمستررنج.تقولكماالواضحة"،11الأناحيل

تفتقرلاوالئ،للأناجيلالظاهريةالتعاليمجانبإلى،غامضةباطنيةتعاليملهاأصبح

الباطنية.التعاليممنغموضاأقلولكنها،الغموضإلىأيضاهى

نعفبب:

:الموحدونوالمسيحيوناريوس

السلا:المسيج!ألوهية*عدمعلىاريوسأدلة.

فكانال.المسيحفياعتقادهحولالبهيسةأساقفةمعجذرياآريوسأختلف

فقد،بطبيعتهمقدساكانيسوعأننعتقدأنالتجديفقبيلمنإنهاا:يقولآريوس

لوقأ:إنجبلالمثالجلعلىانظر.preac؟ايكرزا!1أوايبر"1.ممعئالجديدالعهدن!استخدتيونايةكلصة)1(

بالاطلاقللأصر!نلأنادىالقلرب،المك!رىلأضفيأرصلئالماكينلأبثمرمسحئلأنهعلىالربروح11

أيضا:وانظر1(،-6ا48/لرقا:)إبخيلىالمقبرلة"الر!بسةوأكرر.الحريةفيالمنحقينوأر!لالبصر،وللس

1مئ:إنجيل؟0/141:روميةأملإلىرطلة /.r

204.(2.A History of God,)p
404,(3.Ibid.,)p
114.(4.]bid.,)p
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يمكنلاال!طمة،أوالمسيحأنعلىيصروكانمنه"،أعظمكانالآبأنيسوعقال

وصفهوالرئيسىدليلهكان.أدلةبعددذلكعلىواستدلمثلنامخلوقأيكونأنإلا

تقولالفقردحذهأنيرىفكان،أرمسترونجمالتكما،الأمثالسفرفيالحكمة"11

كان)1(.الخلقسببكانتالحكمةوأن،البدايةفيالحكمةخلقأدئةإنوضوحبكل

يقوكوالىالحكمة"11أوالكلمة"11موال!ع!يسوعأنيرونالمسيحيوناللاهوتيون

تعىوقنانيا)2(.ألاتدمامنذأعمالهقبلمنطريقهأولقنافيالرب11:الأمثالسفرعنها

:يقولالذممطالانجليزممطالنصويؤكدهاأقتناني"،11حعنا

TheLORD.ا....ا possessed me in the beginning of hisway"
الخلق،سببكانتوأنهاالبدايةفيالحكمةخلقاللةأنيعئآريوسرأىفيوهذا

وبغيرهكانبهشىء"كليوحنا:إنجيلفيوردمامثلأخرىفقراتفيتكررماوحو

ا)3(.كانامماشىءيكنلم

ما"ارائهبعضافي1يخالفلأنه؟الآنحئينتهلمأريوسقالهماحولوالجدل

فقد.مخلوقالأصلفيالس!المسيحبأنقولهفيخاصة،الكنسيةالمجأمععليهاتفقت

منأثيرتألىال!ن!بهاتلتفيدمحاولةيعدماا)4(االاسلامعلىالرد11موقعفيورد

هناكإنالكاتبيقول.الامثالسفرمن،خاصةبصفةالفقراتهذهحولالمسلمين"11

تبرهنوأنها،المسيحعننبوةالفقراتهذهإنقالراإسرائيلبئ"علماءأنيدعىمن

فييقعالشبهة"،11هذفىعلىردهفيالمقالوكاتب(.ا)"مخلوقاال!المسيحأنعلى

221-4)8/الأمثالسفرمنالفقراتهذهإنيقولفهوآخر.تاقض )(6) rتدلالا

"قناني،،قولهلأن،الأزلمنذموجودأكانأنهعلىبلولد،مد"الابن،،أقنومأنعلى

.901.o+ of God. p(1)م!يلمA

.8/22:للأمناا(2)

.13/يوحا:إنجيل)3(

وخح!ء،ممرضرعيهبردأنهويزعمح،7ا?سددثهحا)البروتتانت(الانجيلييناللاهرتونبحضألادمرقعهو؟()4

الملرنشيقرلهما-زعمهمحس!-يفندكحا،الملمينلعضقبلمنالميحيةعنيثارماعلىمطقة

يتغر.ولميتدللمالذىقرآفم

الرر.عدنيىالض!للديهررالأثال+،سفرحولومة"يثهات:الاسلامعلىالردمرقع)د(

/bicل Books/Claims/ pro. htnكr53.وللعhttp:// www. answering-islam

!يلمإدا\رص.1أشانامدالدءمذضحتالأرلمذ.القدممنذأعحالهقبلمنطريقهأولقالطالر!11)6(

2(.22-84/:الأمثالا3ـ"الجاكثكلديابيعتبرلمإذألدنتعحر
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11.أولأموجوداكانإذاإلايقتئلافالشىء،الأزلمنذوجودهعلىيدل،الأزلمنذ

هوألابنأقنوملأنفذلك،الأزلمنذ،أعمالهقبلمنله(اللاهوت)أواللةاقتناءأما

هوالذكماالحرفيالمعئهنابالاقتناءيرادولاويتممها.مقاصدهويعلناللةيظهرالذى

واستغناثه،وثباتهأدفةوحدانيةمعيتوافقالذيالروحىالمعئبل،التملكأوالحيازة

الابن،أمنومفياللاهوتظهورفيينحصرالمعئوهذاالوجود،فيسىءكلعنبذاته

(.1)الأزلمنذفيهمقاصدهوإتمام

نإ،المقالبدايةفيقالفقدأولا.قالهماذلكاخرا،قألهمايناقضالكاتبولكن

كانأنهعلىبلولد،قد"الابن،،أقنوم"أنعلىتدللاإليها،المشارالفقراتهذه

"خلقت،،تعئلا"أبدئت)2(،،كلمةإناا:فيقوليعودأنهإلا".الأزلمنذموجودا

ألاالبديهىومن"ولدت،،.أو"اعلنت،،او"اظهرت،،تعىفهى،ألاطلاقعلى

حكمةبرصفه"الابن،،عنيتحدث8،:الأمثالسفرلأنذلك،سوىالأمريكون

يخلقأو،لنفسهيصنعثمأزلا،أوأصلاحكمةبلاالفةيكونأنالمعقولمنولشىاللة.

لأنأزلأ،أوأصلابالحكمةمتميزأنهالموكدفمن.الأوقاتمنوقتفيالحكمةلها

ا)3(.التطوراأوللتغيرتعرضهوعدمكمالهمعيتوافقماهوهذا

زأدهبلالأمر،يوضحلم،الفقراتلهذهالكاتبشرحأنهو،يتبينرالذى

وإذايولد؟لمأوالأقنومولدهليخبرنالمورأممط،علىيستقرلمنفسههرلأنهتعقيدا،

الذيالشخصأمالروحتعيينأومسحتمفهلالروحى،المعئهوالمقصودالمعئكان

قالكماهلهو؟كانالمقدسمنجأنبأكطوعلى؟الأرضعلىبحسدهعاش

؟المقدسالعالمجانبفيأثنازيوسقالكماأم،المخلوقالعالمجانبفيأريوس

لمنفسهفهوموضوعى.أومنطقىدليلأىدونمفرغةحلقةفيتدورتساؤلات

علىتدلالأمثالسفرمنالفقراتهذهكانتإن،طويلجدلبعدرأى،علىيستقر

تحتمللاكلماتفيقالالذيتعالىاللهوصدقا!ايولدا1لمأوولد"،11الابنأقنومأن

ئهيكنولميولذ.ولميلدلمالمعمد.الفهأحد.الفههو)قل:التأويلولاالجدل

أحد!)4(.كفوا

(1 http:// www. answering- islam. org/ Arabic/ Books/ Claims/ pro.html)
84.12/:الأثالااابداكثير.!نائيعتك!لمإذأبدثت11)2(

am. org/ Arabic/ Books/Claims/ pro. hti3)13ا http:// www.answering)

.4-1:لإخلاصارؤسر(4)
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قولعلىتعقيبهحوالئلا،"المسيحألوهية11بعدمالقولعلىالثالماآريوسدليل

بحكماللههويكنلماللوجوسإنآريوسيقولأللة".هوكاناللوجوسإن11يوحنا

الثالثدليلهأمااللة.منهبةكانتفقدسيته،مقدسةمنزلةإلىاللةرفعهبلأصيعته

يقتضىم!وهو"أباه"،إنهاللةعنأ!يسوعقولفهو،المسيحألوحعيةعدمعلى

صفاتهبسببالمسيحضعفعنتتحدثالئالنصوصإلىأستنادهجانبإلى،المباينة

ا!عيسىيكنلمإنأنههوالأخيرودليله)1(.والعطش،والجوع،كالتعبالبشرية

علىعاشهاالئالبشريةحياتهفىالتأملطريقعنلأنهبمالخلاصفىأملفلابثرا

يعتريهالاالمسيحمثلكاملةمخلوقاتالمسيحيونسيصح،أعمالهومحاكاتالأرض

محاكأته)2(.يمكنفلاإلهاكانإذامابعكعىالتغير،

:الموحدونالمسيحيون.

المسيحأنعلىالاصراروظل،معروفهوكمابهيؤخذلمآريوسقالهماولكن

لاولكننيقيا.مجمعأقركماالآبمادةنفسمنوأنهبلمصنوعا،وليسمولود

وتنكرواحداللةبأنتومنفلسفةتعتنهتالمسيحيينمنمجموعةالآنإلىيوجديزال

cUnitarianالتوحيديةبالحركةوتعرف،اضالرثا movementهذهأنيوكدونرهم

المسيحيونويؤمنبدايتها.فيالمسيحيةعليهكأنتالذىالأصلىالشكلهىالصورة

المسيحيةالكتاباتوفيالجديد،العهدفيهىكماالناصر!يسوعبتعاليمالموحدون"11

كانوربمانبيا،كانوأنهعظيمارجلاكانا!المسيحأنمعتقداتهممن.الأولى

مقدسا.كانبانهيؤمنونولا4Jيصلونفلااللة،هوأبدايكنلمولكنهخارما،كاشا

والأرثوذكسية،،الكاثوليكيةالكناشبهتؤمنالذممطاللاهوتعنيختلفالاعتقادحعذا

الاعتقادهذاويشهد،بالالوثتؤمنالىالأخرىالكنائسوبعض،والبروتستانتية

)مثلوأفريقيا(والنرويجإيطاليا)مثلأوربابلدانبعضفيملحوظاتناميا

(.r()بوروندي

91.28/و46/يرحا:إنجيلانظر)1(

بيع!*

.011-901(2.A History of God:pp)
(3 http:// en. wikipedia. org/ wiki/Unitarianism)
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كلوث+:111لمققدلثاكالركن:الثالثالمظلب

القدل!:الروح

نإأرمسترونجتاتول.الاقدسالروحوعوالماتدس"الثالوث11منالثالثالجزءيبقى

نيقيةفيعوجتأكاشعرواالىالاتدسالروحطبيعةحولارتباكفيكانواالمسيحيين

أسقفباسيلومنهم5cCappadocianالكبدوكيون)1(الآباءقالكما،روتينيةبقةب!أ

اسصنبول(.)1الاقسطنطينيةأساقف+ه!س!مشأ3النزيزى)2(وجريجوريقيصرية

11،معينالفع!!1ترمزالقدسالروحأنيرونالمشحيينبعضإنالزيزممطجريجورىقال

ولكنعليها)3(.صفةأيإطلاقفيالبعضوتردداللة"،اهي1أنهاأو"،"مخلوقأنهاأو

هذهول!،ومقدسة،وتخلقتتجدد،"إنها:قال،الرسولبولسعنهاتحدثحين

يودىالئالقدسالروحفإنهذا،علىبناء.إلهإلابهالقومأنيمكنلاالأفعال

أما".مخلوقمجردوليستمقدسةتكونأنيجباخلاصنا"،1إلىدأخلنافيوجودها

منإلالمعرفتهلناسبيلفلالذأ،لوصفقابلغيراللةجوهرإن11فقالوأ:ال!سثدوكيون

ا)4(.االقدسوالروحوالابنالآبلناتجل!الئالمظاهرخلال

فتقولا،الثالوثا11عنقالوهفيماالكئبدوكيينمقصدحولتفسيرهاالكاتبةتطرح

الغربيين،اللاهوتيينبعضيظنثلصامقدسةكاثناتبثلائةيؤمنوألمالكئدوكيينإن

مقارنةما،لشخصالداخليةالطبيعةعنالخارجىالتعبيريعئ()hypostasisفلفظ

أضصباجلىالأبوهمالحديثة!ا؟تريها11ى،الحضأيافيكبدركيافطقةإلىالكبدوكيونالآباءيتمي1()

Gregoryالنيصيوحرمجرريوستيصر!ة، of Nyssa!الرالعالقرزفينيصةأسقفوكان،لاسياالأحعرالأ

سفرليكياك!دذكروردوقد.القسفطييةاأفل!regoryلأazianzusالزيخزىوحريجوريوسالجلادي،

مااصاكنون:ا:علايرد،ومادلم!رذفرتيوذليها؟ولدالئلقهمناواحدكلنحننمعافكيف1:الرسلأعصال

8-2.91/:الرسلأعالأضروآجا"وبختىوكبموكيةوايهرديةالنهركن،بيز

http:// en. wikil) edia. org/ wiki/ Cappadocian- Fathers

الرافحوأقسدلهكاد.الميلاديالرالعالغرنزق!مصييةأضفوكانكبدوكيا،فياللاحسرتيينالآباءأحد)2(

له!زالولااكلوثه!،الاهوقي1باسميعرفواللاتيين،الرنانييزاللاهرتيينفيبالثالرثاخاصاللاهوتلكيل

الئلالة.اللاهوتأضحاصبينبالعلانةيعلقفياخاصة،المعاصريناللامرتيينبينالراصىأثرد

http:// en. wikipedi .a org/ wiki/ Gregory_ Nazianzus

115.(3.Armstrong, Karen,A History of God,)p
)4هأول.4

.304(5.Ibid.,)p
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للتعبيراليونانيونالمسيحيوناستخدمهالذيالمصطلحوهو4iousiالدأخلى)1(بالجوحر

اللبسفمرجع.القدسوالروحوالابنالآب:دلةالخفىللجوهرالثلائةالتجلياتعن

يلمونلاالذينالغربونللاحوتيينارتباكاسبباللانظحذأأنهو،قالوهمافنهمفي

)2(.مقدسةجواهربثلاثةآمنوااليوناننن"المسيحيين11أنظنمنأخطأفقد،باليونانية

الخارجىالتجلىوبينousiaالجومربينمهمفارقوجودعلىالكبدوكيونشدد

hypostasis.واحدأجوهراكاناللةأنالكبدوكمونقالافحناأرمشرونح:لموا ء--.د--)3(

كانذاتهفيهوكمااللة،أنيعنونكانواإنما"hypostasisتجلياتثلاثةفيأدلمإه4

التجلياتهذهيرونفهم،ذاتهمنشيامخلوقاتهترىأنيسمححينولكنواحذا،

Gregoryالنيصىجريجوريوضئحفكما...الثلاتلة of Nyssaيوجدلاأنهارسالتهفي

الحديثيمكنولالهاسملاكاه3ءأألالهيةالطبيعةجوهرفانكذلكا)4(؟ثلاثالهة

عنللحديثنستخدمهاكلماتمجردفهي،القدسوالروحوالابنالآبأماعنه،

قسمقداللةأنتصورمجردالتجدلفمنوإنه..نغسهكاأدلةعرفالىالقدرات

أحزأء")3(.ئلاثةإلىنافسه

إليهلظرإذاإلامعئلهيكونلنالثالوثمفهومإن11:أرمسترونجحتقولوأخيرا

يفكرأنلاالإنسانيعشهاأنيجبالتجربةهذه.ررحيةأوصوفيةتجربةأنهعلى

بطريقةالثالوثيفص!رأنينبغيفلاا)6(.البثمريةاالمفاهيمنطاقمنأبعداللةلأنفيها،

المسيجونشعروحين.للتأملكنتيجةبرزولكنهانظرية"1مجردليسفهو،حرية

ذلككانعنه،التخلىوحاولواعشر،الثامنالقرنفيالاعتقادهذابسبببالحرج

هذاقوانينخلالمنفهمهايمكنعقلانيةقضيةاللة"،11يجعلواأنمحارلتهمبسبب

Age"المنطقأوالعقليةالحجةابعصر1عرفالذيالعصر of Reason.هذاكانوقد

)1(أول،.504.0.4

-116.115(2.Ibid..pp)

)3(أول.4

3That"ثلاثآلهةيرحدلاإنه11بعرانضهرزرمالةالنيحيلجريخرري)4( "h ere are Not "h ree 5 ods

116.(5.A History of God,)p
117.(6.Ibid.,)p
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وفي.والعشرينعشر،التاسعالقرنينفيالإله.مموتالقولإلىأدتالئالعواملأحد

نيقيةمجمععنهاعبركماالتجسيدعقيدة"إن:الكاتبةتقولالثالوثعنأخيردفاع

بدأفقدالوثية،مننوعإلىتؤديأنالممكنمنكانولكن،الأهميةشديدةكأنت

ظهرتلذا.نخططكماويخططنفكركمايفكربشريةصورةفيالالهتخيلفيالبشر

وسظيةمحاولةالئالوثفكان،الالهعلىالمطلقةالصفاتكللإضفاءمضادةمحاولات

*)1(.الميلهذالتصحيج

تعقيب:

والمسيحية:الاسلامبينالقدسالروح

وما.القدسالروحامفهوم"1حولاللاهوتيينبعضأقوالأرمسترونجاستعرضت

إلىأو"،معينافعل1إلىترمزقدالكلمةهذهأنبيناحتمالاتعنيخرجلاقألته

منمظهراإلاليستانهاالكبدوكيونالآباءقالكما".ذاتهالاله11إلىأو"مخلوق"،

تجلياتكونهاتعدولاوالى،والابنالآبمثلمثلها،للإلهالخارجيةالتجلياتمظاهر

الركنتمثلأنهافرغم.حقيقتهلمعرفةسبيللاداخلىجوهرأو،داخليةلحقيقةظاهرية

اممطإلىالوصولالواقعفييمكنلاأنهإلا،الثالوثفي"المسيحيالمعتقد11منالثالث

.القدسبالروحالمقصودحولمحددرأى

وردوقدالسضلا،جبريلهو"القدسروح11لأن؟يختلفالإسلامفيالأمرولكن

مريمابنعيسىأوآليما:تعالىقولهمنهاآية،منأكثرفيالكرمالقرأنفيذكره

جبريلهوالقدسروحإنمسعودابنوقالالقدلر(،بروحو؟لدناهالبئظت

كما،الكريمبالقرأننزلالذممماالوحى،رسولأممما،الأمينالروحأيضارهوا!)2(.

.118(1.Ibid.,)p

سعرد،ابرذنثاعىنحىكما!"احبريل1حرالقمسوالروحكثعرر،ابنقال87.الآيةمنالبقرؤ:صرد)2(

اللة!ر-لانكها(اللة)رضىعائةعنروى!ه،هريردأبىأنعنالبخاركماقالهماذلكعلىوالديل

حسانأيداللهم11!د:اللةرعرلفقال!د،الدرسولعنكنافحفكانالمجد،فيمنبزاثابتبنلحانوضع

حاحهم-أو-اهجهم11:ررنقال!لىاللةرسرلأنالرواياتبعضوفي".نبيكعننافحكماالقدلىبروح

تفرنخصر:انظرخفاء.لهليىالقصوروح...يخاالدرصلوحبريل:تولهحسانشعروفي".معلثوحبرل

86./الأولالمحلدالبقرد:سررزمنAVالآ!ةتفسرككل:ابن
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قلبكعلى.الأمينالزوحبهنزل.الطلمينربئينزيلرائهة:تعالىقولهفيجاء

")1(.المنذرينمنيكون

هي!هي!ع!

المسيحية:الدعوةوعالميةبولس:الرابعالمطلب

اليهود:لغيرالحلاص

إمكانيةحولالآرأءلاختلافالثالوثبقضيةمباشرةبصورةالصلبقضيةترتبط

اللاهوتيينبعضتساءلذكرنافكما،إلهيةطبيعةذاماالسلاالمسيحطبيعةتكونأن

إلىالفترةهذهفييدارلمالعاكانوكيف،الصليبعلىالالهيوضعأنإمكانيةعن

المعتقد؟هذاإنوالتكفيرالصلبقضيةعنأرمسترونجتقول.التساؤلاتمنذلكغير

الرابعالقرنحئيظهرلم،الأولىآدمخطيئةعنالتكفيرمقابلفيالصلبأي

العهدكتبةمنأىأوبرلسيحاولفلمفقط،الغربفيأهميةذووكانالميلادممط،

الموتفكرةإنتقولأفاإلا.خبروهالذيللخلاصمحدداتفسيرايقدمراأنالجديد

والىالمثأليالبوذ!أوbodhisattvaالبوذيساتفافكرةتشبهكانتللمسيحالقربالما

البشربينوسيطاالمسيحأصبحوهذ!الهند.فيالوقتذلكفيالظهورفيبدأت

هوكماوليسالوحيدالوسيطهوكانالمسيحأنإلاالبوذيساتفا،فكرةمثلوالمطلق

مستقبلأ!لمنيكنلم)أ!(المسيحأرساهالذىالخلاصرلكن.البوذيةفيالحال

الأبديالخلاصقضيةوهىبالفعلتحققتقدقضيةأجلمنكانبلبعد،يتحققلم

هويسوعأصبحافقد1البثمرمنجديدانمطايمثلكانايسوعاإن.الأولىالخطثةمن

فيها.مماالثر،كلفيهايشاركأنيجبالىاالجديدةالبشريةاأيضاوهوالجديدآدماا

ا)2(.ا[gentilesالأمميونأواليهود،غيرأوهمالغوييم

متناولفيتكونأنيجبأدئةقدراتأنيعتقدكانبولسإنأرمسترونجتقول

وقتادز،عباسابن:اللفصتواحدكرقالهبحبريلالأمين5الرووتفسير.491)-29العراء:صر1()

ئمدفاالذإذنقبكعلىئزلهلما،لهلجئريلعدوا!نمنقلبخ:نمالىوهددـكقرله:الزهرىوتال.وع!هم

فيمطاعاللةكدمحانةذوامينكرمملكبهنزلأى79(؟القرد:اللمؤفين"وبثرىوهذىيدئهيخنلط

965.المحلدالثا!:كئر:الىتصرراحع:محتصر.الملاالأعلى

88.87-(2.A History of God,pp)
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بتركياالآنيعرففيمابالإنجيليبشروبدأ11إسرأئيلبىفقطوليسأيضا،الغوييم

فيأعضاءيصبحواانيجباليهودغيرأنمقتنعابول!وكان.واليونانومقدونيا

Newالجديدةإسرائيل Israelكاملة.موسىبشريعةيلتزموالمأنهممنالرغمعلى

يهوديةفرقةيبقواأنارادواالذينالأوائلالحواريننحفيظةيثيرونكانوابهذاوهم

بولس؟اتباعأغلبكانولهذامعه.الحاداختلافهمبعدبولسعنفانفصلوا،خالصة

-3Godاللةا)1(اخاثفوعليهماطلقممنأو؟الشتاتيهودمنإما fearer'إسرائيلفبقيت

ا)2(.خألصةايهوديةجلهافيالجديدة

ثعقيب:

؟يسوعمشحيةأوبولسمسيحية

لهذاالحقيقىالمؤسسعنبحثاأنفسهماللاهوتعلماءبعضطرحهالتساؤلهذا

حلابعضهماختاربل،الحقيقةقبولإلىغالباينتهىلاالتساؤلهذاولكن.الدين

ليعستالمسيحيةأن.ممعئ"،للمسيحيةالحقيقىالموسس11هوبولسإنفقالواوسطا

يرىالمثالسبيلعلىبيصوع.تبشمرالىالديانةهىبل،يسوعهابشرديانةمجرد

بؤرةحولالذىهوبولسأنB+س!ول!ا!إهرمنبيرتالأمريكىاللاهوتلمعا

أثرإنويقول،نفسهبعيسىالتبئيرإلىالحكللاعيسىبهبشرالذىالدينمنالاهتمام

نفسه،الجديدالعهدفييبدوالأوت:الأثر.رئيسةأشياءثلائةفيواضحايظهربولس

الجديدفالعهد،الآنعليههوعماجذريااختلافاالكتابهذالاختلفبولسفلولا

سفرجانبإلىسفرا،عشرثلاثةمنهابولسكتبسفرأ،وعشرينسبعةعلىيحعوي

المسيحيةالمعتقداتبتطوريتعلق:الثانيالأثر.العبرانننإلىوالرسالةالرسلأعمال

صورماإلىتتطورأنمنالمعتقداتهذهمكنالذكطهوفبولس،المسيحىراللاهوت

لتكونالشر،مناللةسيفرغهاالئالقادمةالرب.كلملكةالمسيحبشرلقد.الحالية

كرإلىللإشاردالأناحيل(فيلهمواضحةإمثارة!رحد)ولاالرسلأعصالسفرفيعادةاللفظهداي!خدم)1(

إلىأحيانااللفظهذا!اررقد،كاملةبصررداليهوديةبتعالمكتزمواأذدونولبربأليهرديةارتطواممناليهود

/01بيه.011؟جمعمعاللةوحائفتقى"حر0/12:الرسلأعمال:المثاليبيلعلىانظرالهرد.منالأتماء

122r/انظر260ا:.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ Godfearers

.83oG,".2)لمه AHistory)
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تدورالدينتعاليمليجعلجاءبرلسولكن.المسيحيحكمها،الأرضعلىيوطوبيا

الذنبمنالتوبةبربهالإنسانعلاقةفيالأصليكونأنمنفبدلا،نفسهيسوعحول

قامأنهحقيقةوقبلالمسييم.مموتآمنمنإنبولىقالأ!لا-يسوعقالهما-وهو

الربمملكةسيدخلوبالتالي،الربعندمقبولاسيكون،خطاياهمعنليكفرموتهمن

حدعلىالناسلكلمتاحاسكونهذاأنذلكمنرالأهم،الأرضعلىتقومحين

الغوييم)1(.أواليهودمنسواء،

كانفقدممكنا،هذاكانمابولسفلولا،المسيحيةبانتشاريتعلقكانالثالثالأثر

عديدةمناطقفىكنائسوأسس،الرومانيةالامبراطوريةفيالمسيحيةانتشاروراءهو

انتشرتومنها،واليونانومقدونياالصغرىأسياخأصة،المتوسطالبحرثهالفي

بولسأنإهرمنويرى.قرونعدةمدةعلىوالشرقى،الغربلمالعاأنحاءفيالمسيحية

لمالعاظللربماولولاهالوئنيين،بينالمسيحيةانتشاروراءالرئيسىالسببهوكان

أليهودية)2(.فىقمنفرقةمجردالمسيحيةولظلت،اليومإلىوثنياالغربما

تحويلوهرتغيير؟منالمسيحيةفيبولسأدخلهماإهرمنبرتقالهمايلخص

العقائدتطويرثم؟نفسهعيسىإلىأ!عيسىبهبشرالذىالدينمنالاهتمامبزرة

أرمسترونجقالتهمامعيتفقماوهو.الوثنيينبينالمسيحيةنشروأخيرا؟المسيحية

العقائدمنأممطإدخاكوراءيكنلمإنهبقولهابولع!عندافعتأنهاالا،عامةبصورة

غيريرونالأديانعلماءبعضكانوإنالبشر،فيالالهتجس!دمثل،المسيحيةفيالوثنية

ا؟العقدكطاالتطور11من.ممراحلبالفعلمرتمدالمسيحية"،11بأنالقوليمكنناإذن.ذلك

حولدأرالذيبالجدلومرورا،وثنيةعقاثدمنالمشحيةإلىبولسأدخله.ممابدأية

الجدلمرحلةوأخيرا.مراحلهبعضفيالغنوصىبالفكروتأثرهال!،المسيحطبيعة

مجمعأقره.مماوانتهاء؟الأساقفةلأقوالآريوسمثلالقديسينبعضومخالفةاللاهوقي

11المشح11حولكانكلهالجدلأنويلاحظالآخر.لبعضها:قسكه،عضائدمننينية

الذينالغربيينالمسيحيينمنكثيريطرحهكانالذممطالتساؤليبررماوهوأ!لا،

(1[http://www. beliefiet. com//143/yrots _14323_yrots..Ihtm)
)2(أول.4
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الكتابفيوصفاتهاللة"11عنيبحثونكانوأإممقولهمفحصب.الاسلاميعتنقون

المسيح.ربعنسىءولاالسلاالمسيحعنمفصلاكلاماإلايجدونفلا،المقدس

لأنها،الآنإلىحولهاالجدلينتهلم،المسيحيةالعقائدفيفعليةتطورمراحلفهذه

الواقع.هذأينكرونلاالذينبمأنفسهمالغربيينالعلماءقولحسببشر،صنعمن

فيتعالىاللةهاأمرالى؟الاسلامعقائدعلىالمفهومهذاينطبقأنيمكنهلرلكن

القادمينالفصلينفيلهسنعرضمامذاله؟تعالىاللةبحفظالمحفوظ،الكريمالقرآن

المزعومةالعقد!"الطور11قصيماحولأرمسترونجطرحتهماموضحين؟اللهبإذن

.مغالطاتمنبهجاءماوتفنيدبالنقد،سنتناولهمارهو،المسلمينلعقائد

أرمستررنج:فكرفيالمسيحيةالديانةمرحلةليالتطوريةابظريةملامج

الديانةبهامرتالئللمراحلعرضهافيالعقدى،التطورفكرةأرمسترونجأتبعت

يلى:ماالمرحلةتلكعرضفيآلياتهاأهم.المس!حية

كما،المسيحيةفيالجبلأسطمورةأهميةلتاكيدوالميثولوجياالأساطيرعلىالاعتماد.

الس!ثلاالمسيحبينطبورجبلبقصةواستدلالها،الوثنيةالعقائدبعضفيكان

وحوارليه.

مذاإنلتقول،الانسانيةأجلمنيعانيالذممط"البشري*النموذجمفهومتعميم.

البوذية،فيbodhisattvaالبرذيساتفابنموذجوجاءت،المسيحيةعلىحكرالش

البث!رية.معاناةفييشاركأناختارالذى

عددفيالمتجسد"الاله11فكرةتوكدالئالميثولوجيةالدراساتعلىالاعتماد.

،المسيحيونفعلهماهوهذاإنلتقول،والبوذيةالهندوسيةمثل،المعتقداتمنكبير

روما.فيالوثنيةبالثقافاتتأثرااليهود،غيرمن

كيهذهإنلتقول،أفلوطينعنهاتحدثالى"المطلقةالحقيقة11قضعةتعميم.

نفسهاوهى،أفلوطينعندوالوأحد،الهندوسيةفيوالبراهمان،البوذيةفيالنيرفانا"11

دونوتعميم،منطقيةغيرمقارنةفي،وذلكالأخرىالأديانعندك!قأأواللة"11

دليل.

الكنيسةإليهالجأتالىالدوغماطياقية،التعاليمأوالسرية"11التعاليمفكرةتعميم.

رمزيا.تفسيرأالغامضةالمعتقداتلتفسير
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الفمل:خلاصة

وتحاولال!نلا،عيسىظهورمنبدايةالمسيحيةنشأةعنأرمسترونجتتحدث*

لايهودىالأصلىفيبكونهذلكمبررة،المسيحفيالالهتجسدقضيةمنبولستبرئة

المترجمينإنقالتأ!خطالكلماتبعضتأويلتعيدذلكفيوهىبالتجسيد.يؤمن

ترنيمتهفيبولسقالهماوأن،"المسيجافي1عبارةمثلاللا-لينية،منترجمتهافيأخطئوا

نأحعوبولسيقصدهكانماانتقرل،lyriosربهويسوع"أنفيلى،رسالةفي

الصفة.هذهعليهأسبغالذىهواللة

علىيبقىأنوفضل"الإلهيةالصررة11مننفسهأخلىالذيا!لاالمسيحتش!ه

الفكرةا11نغس!إلىالمسييمسبقرالذىبألبوذا،،الناسمعانأةليخففالبشرمعالأرض

قبل.من

بالمرأفعاتمرورا،المسيحطبيعةحولاللاهوتيالجدل.ممراحلأرمسترونجممر+

هذاجناحىأشهروكانالآراء،اختلافبسببالقديسينافتراقثمالغنوصي،والفكر

مجمعفيالأخيرلرأممطالانتصاروتمأثنازيوس،والقديسآريوسالقديس،الاختلاف

نيقية.

المسيجة،الديانةعلىالأسطوريةالمعتقداتبعضمفاهيمأرمسترونجتعمم*

اليهودية،فيقبلمنعنهاتحدثتوالى،الالهتجسيد"واالجبل"11أسطورةوأهمها

حراء".اجبل1عنحديثهافي،الاسلامفيوستكررها

هي!?
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الخاملل!االفص

ال!سلا!إلهحير:التوملحله

امستر،نبنأيهلىةفيالإسللأ!-لنشأةأدتالتيالحوامللا:51

لى:اهالالمهحث

الإسك!بنشاةعلاقتلاما5القثلبهالقثم

الثاني:الممحث

الأخلىبالمعتقداتال!سلا!تاتل!زع

الثالث:المثحث

ال!سلد!بضمولىالحنفاء5الحنحمههعلدقه
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الجزيرةفيالإسلامظهورإليالمصيحيهالديانةمرحلةمنأرمسترونجكارينتنتقل

ومي.الأديأنتاريخفيدراستهاهابدأتالى"التطوريةالنظرية11نفسمتبعةالعربية

والمسيحية.اليهودية،عليهالسابقتينوالديانتينألاسلامبينرابطةإيجادذلكفيتحأول

إلى،للأحداثالتاريخىالسردعلىأساسبشكلتركزالتوحيد؟قضيةباستثناءولكنها

الاسلاميةالعقيدهأصلعليتركيزهامنأكثر،والاجتماعيةالأخلاقيةالقضاياجانب

الاسلامىالدينبهانفردالذممطالتشريعى"11الجانبعلىأوسبق،عمااختلافهاومدى

الحديثة،واللغويةالاجتماعيةالدراساتعلىتعتمدهذأفيوهي.كثيرةجوانبفي

الماتارنةالدراساتعلىاعتمادهامنأكثرالنفعى؟علموحئالديى،الاتجماعوعلم

شيئاتعفمقد!هالكريمالرسولبأنالإيحاءمحاولتهامنالرغموعلىوالشرالع.للعقاثد

الأحيانمنكثيرفيمضطرهنافسهاتجدأنهاإلا،المدينةيهردخاصة،الكتابأهلمن

شيثاسمعقدأنهأو،المقدسالكتابقرأ!النىأنتارنحيايثبتلمبأنهالاعترافإلي

مناكثرفيتحاولأنهاإلا)2(.حزقيالأوأرميا،أوإثعياء)1(،مثلاليهودأنبياءعن

أليهود.أنبياءبعضوبين!النىبينمقارنةتعقدأن،مناسبة

بعنوأن2991عامالأولصدرح!،النىسيرهعنكتابينأرمسترونجكتبتوقد

The ProphetلمهMuhammad: A Biographyثما)3(.محمداالنىاسيرة1:بعنوانوترجم

:Muhammadبعنوان6002عامأخركتاببنشرقامت A Prophet For Our Time

الإسلامتاريخعنموجزاكتبتأفاكماا)"(.الزماننافيامحمد:1بعنوانأيضاوترجم

الغربيين،العلصاءمنكثررأىليمرؤ،لأولصراحةدكرالخالص"،11النرحيدلأدتحديداإشعياءذكرتربما1()

الثاك.الغصلانظرد(،-045:)الإصحاحاتالافيإشجاءسفرفيأرشرونج،وفهم

,231.trong,Karen, A History of God, p!2(ثا6حم(

(r)8991عامعناليمحصدد.ونصراصةفاد/ترحمة!رر:دارعناليها!صدر.

.2عاهاجةا!دااث!:م!تك!العتا!صدر)4( .،A.!الحادةالكاتبةنبرذصخفصألىحاولتجمةاكل

لأدعيها،تحقبثمالحدةحذدعلىتحافظأنيجبكانالمترحمةأذتصررى،:والكتا!.هذالىملحرظلشكل

يبررو.عالهلي!؟والثالىالأولكتاببهابينالكاتةنبرذقحر".للاحداثعرضهايمرضرعيةلشتأرمسترونجح

أوردكا،الئبالمعلرماتيتعلتفيساالأولمحاكاعنحرهردفيبختلصلاالكتال!هداوأرمشرونجعرصةلحا

النبرةححواليهاليزبينرأىفيالجومرىالمارقلكر.الحديثةالمراحعلعضإضافةسوىخديد؟يخهتاتلمفهى

خدمبحرر.حديثا،علهاومفتالئالمعلرماتترظيوشمحاولضر،ا19الكتابهذاؤماتتحدثالئالهجرمية

عران:تحتالتحرلهذاصتالنصاذحلعضوصاكرضالأصاطر.رحئلا،والاسلاماليهرديةلينلطالرفيهدفها

.011.حذتهودرحةاخطا!اخلاف11
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:0002clslamعام A Short Historyللحديثأفردتهالذيالمهمالفصلجانبإلى

HistoryلمGodAكتاهافيالإسلامعن fوالمسيجةاليهودية:الالولحية)تاريخ

1(.ا)اوالانسانأدئة!ابعنوانأيضاترجموالذى،2991عامالصادر(والاسلام

منهامتمرقة،لمواضيعأرمسترونجتتعرض،الاسلامعنحديثهامعرضوفي

عاقديةقضيةعلىتركزلافهي.واللغويةالاجتماعيةومنها،الأخلاقيةومنها،التاريخية

الأديانمناالتطورية11رويتهايؤيدماتجداندأئمالتحاولأنها،كافيهبصورةبعينها

الاسلامنشأةعنتتحدثحينوأرمسترونجألاساطير.فيها.مما،السابقةوالمعتقدات

المستشرقينمنعددحاولالىالنتائجنفسإلىتصلذلك؟إلىأدتألىوالعوأمل

وأنهفيها،ن!ثأالئللبيئةنتاجهوالاسلامبأنالإيحاءوهىإليها؟الوصول،السابقين

.ممنهجولكن،النتيجةلنفستصلوأرمسترونج.الكتابيةخاصة،السابقةبالأديانتأثر

وأيضاو"ألاجتماعية"،"،الحديثةاللغويةالدراسات11علىلاعتمادهاقليلابميختلف

ثقافتهاإلىالرجوعجانبالىهذا.غربيونمسلمونطرحهاالىخاصةا؟التاريخيةا11

المستشرقين.لبعضالسابقةالدرأساتمنوالاستفادة،الأدبية

فعلكماالمباشر"،الهجوم11عنالبعدهوطرحها،فيالنظريلفتماأكثروربما

لاحئا؟ا"تصريحالا"تلميحا"،ولكن،الأولونقالهمانفسترددربمافهى.السابقون

ويمكن.تقولماإلىيستمعواانفيطمعاوذلكالبدأية؟منعليهاالمسلمينتشعدى

للتاريخورؤيتهار!،الكريمالنىحولفكرهامنالمزيدلمعرفةلمؤلفاتهاالرجوع

يعتقدهلما)خلافاالإسلامتعتنقلمأرمسترونجأنإلىالإشارةوتجدر.الاسلامى

أنهاالبعضأوهمتد،الاسلامعنالوثائقيةالأفلاممنالعديدفيفظهورها(؟الكثيرون

التنويه.وجبلذا،أسلمت

المستشرقين:لبعضمشاهةسابقةاعمال

على"الطوريةالنظرية11ننسبتطبيقلأرمسترونج،السابقينالمستشرقينبعضمام

085)جولدتسيهرأجناسالمجرىالمستث!رقومنهم،الإسلامنشأة Goldziher-ا

20طريا:Yدمق،والتوزح،للنشرالحصاددارعنالترجمةصدرت)1( 0 2 ،،fفيالدقةإلىتفتقرترجمةوحى

التماصيلص!لكثرالدقيقالقليقحهاولكلإحمالا،أرمترولحتقرلهماتوردفهى،الكتاب!تكثردمرافع

الأكاديمية.الدراسةلاحيةسالمهصة
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6بروكلمانكارلوالألماني(،2191 (- A 6 )A Brockelmannوالبريطاني91(،ه

.1)(42،واتمرنتجمرممط .-,. (909.)aWهذابتطبيققامتأرمسترونجأنإلا

الأرضعلى"الاله"عبادةلتاريختمبعهافيبل،الاسلاميالدينعلىفقطليس،المنهج

القرنفيالغربفي"مباشرةابصورة1الالحاددعواتظهوروحئ،الخليقةنشأةفذ

فيأخرىبشرية.ممفاهيمواستبدالها-الأديانفكرةجحودمنتلاهوماعشر،ألاسع

العشرين.القرن

فكريةتطور.ممرأحلمرألاسلامأن،المثالسبيلعلىجولدتسيهرافترضفقد

الكلامية،المدارسظهورثمالفقهة،المدارسبنشأةمروزامكة،فينشأتهمنذوعقدية

الحركات11.ممرحلهوأنتهاءالاسلاية،الفرقظهورثم،والتصوفالزهدمرحلةثم

كماالاسلامولكن.والقاديانية،والبهائية،الوهابيةالحركةإلىمشيراا،الأخيرةالدينية

ديبهملكمأكملت)اليوم:تعالىقالص!،النىوفاةقبلكملقلى،معروفهو

الذيأنالمعروفأنكمادينا!)2(.الاسلاملكمورضيتنعمتيعليكموأتممت

والفكرالاسلايةالعلومهوالعصور،مرعلىالاسلاميةالمكتبةوأثرىوتطورتغر

اءوديناكعقيدةنفسهالاسلامااوليع!؟الإسلامى

العقائديةالأصولبتطورالقولان!احيةامن1مضابهامنهحاأرمسترونجاتبعتوقد

امراحل1عل!أطلقتمابين"ياطلة"،مقارنةتعقدأنوحاولتالأسلامى"،للدين

اليهودية.العقيد!ةتطورمراحلعنقبلمنقالتهوما"،الاسلاميةالعقدةتطور

كلوكصن-رو/ت-ر/ءلآريخيةظدر/سة/فيكة:لزفىسرشYIالعيم:الأمينمحصدعبدالذ:انظر1()

هـ1417الجامية(:الرسائا!)طلةالا!ميللفكرالعالميالعهد:اط-دومة:/لمكالرؤكةصظرنةفلطؤرن،

أحروبالجثرقير".ا+اخرلقبوات!ا11علىإصكتلندافيالاسلاميةالصحافةأطلقتومد.ه.صم،-7991

تضيةفييفكرانعلشهللإصلامدراستهإنواتتالاصكلندا،ليالم!لحيناحدمع000،2عاملهمقابلة

للاصلديخقةغ!ترجمة"،أشخاص"ثلالةا!ليةتجرجمتهالثالوثأنكلىفهردقا،أكثربصررةااقة"توحيد

هيالثلايةهذهأنوحو:صفاته،اللةلاحماءالمسلصونعنهيعيرماضوءليالثالوث"11!همأنيجببلالرناك،

صلادفياثلاثةالأدكانببنمجمعأنيحاولإنهاللقاءهذاخر2فيوقال.الالهلنضىأدوار++للالةأو+أوجه"ثلالة

الظر:.حدتهووالعملومحبتهأففلبصوردلمعرقهحميا!دهمأنالقيخهايدعوواحد"

http:// www. alastairmcintosh. com/ articlest2OOO- watt. htm

.3:ؤندلماا(2)
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عبادةالمشركينعلىينكرولم،بدايةبالتوحيديأتلم"الكريمالقران11انفزعمت

الأصنامعبادةورفضبالتوحيدالأمرإنقالتكمااليهود.معحدثكماألاوثان،

المستشرقين.منعددحدوثهازعموالئ،الغرانيقحادثةبعدإلايأتلم،صراحة

11إبداع11منكانالكريمالقرأنأنمالتوحيعدة،فروضاتضعذلككلفيوحى

تعالى.اللةعندمنوحياإلايكونأنللةوحاشا!،النى

وأديانةكلبينصلةعنداثمالبحث،الألوهيةلتاريخعرضهافيوأرمسترونج

منفيها.مما،المحيطةالبيئةمنينبعوأنلابداعتقادكلأنلتثبتسبقتها،والىاعبادة"1

منسبقه.مماالجديد"الدين11هذابتأثرالايحاءجانبإلى،وخارجيةذاتيةتأثيرات

سبقه.لمامعذلةصورةهوبلبجديد،يأتلمالإسلامإنالنهايةفيلتقولمعتقدأت،

تختلفالئالاسلاميةالعقيدهأصولتعكسهولاالتاريخىالواقعيوكدهلافرضوهذا

ماكلعنيم!يزالكريمالقرآنأنكما.السماويةالأديانمنسابقتيهاعنجذريا

بالنسبةيحدثلمماوهو!،نبيهحياةفيكاملادونرقد،انزلكمابحفظهسبق

ص!او!ط.غيرأوس!اوىآخر؟كتابلأى

؟أنواعالتوحيدحل

افالتوحيد1ا)1(؟اللتوحيدا0معئمناكثرعنتتحدثأرمسترونجأنمبلمنذكرنا

حدإلىصحيحرهذا"،الإسلامىالتوحيد11غير"،المسيحىالتوحيد011غر"،اليهودى

نأتريدوهى.الأولأصلهافيوليس؟الأديانلهذهالحاليةللصورةكبير،ءبالنسبة

يخفىولامضمونها.أختلفوإنأحد،علىحكراليست"توحيد"كلمةبأنتوحى

يخلقالغاثمة،1111الصورةبهذه،الإنسانحياةفيامصيرية"1اأعتقاديةا11قضيهطرجأن

فيمقصودأمروهوا؟الاسلاما11فينعرفهكماالتوحيد،معئفيالتمييعمننوعا

فكل.الآنالغرلىالخطابفيدائمايترددكما"الحقيقةأحديحتكرالا1حئ،تصوري

الفكرةهذهأنالعجيبومن.الكاتبيقصدهابعينهافكرهليوأفقتطويعهيمكنشيء

ألمجوسية،"زراديثت"ديانةإنالعربالمورخينأحدفيقول؟العربيةثقافتناإلىتسللت

.الأولالمطلب:الثالثالمبحث:الثالثالفصلىانفر(1)
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أقوالاإليهوينسبا)1(،الواحداالاله11بعقيدةجاءزرادشتوأن،موحدةايضاكانت

ا)2(.اماإله11بتوحيدتوهم

دينمنللتحولمبرريوجدلاأنهومتشاهة،كلهاالأديانأنأرمسترونجوترى

غيبيةقوىبأىأوبلقدس؟أوب!لهالإيمانفكرةلأنحماوى،أووضعيآخر؟إلى

وحدة11إلىدعوةالنهايةفيفهىالبشر.كلعندمتشابهة،الإنسانبهأيؤمن

كثير،تفصيلإلىتحتاجقضةوهذهبجنه،المستحيلهوشكبلاوهذا،ا)3(،االأديان

موضعه.هذالش

4*للأ

5991:275:مدبولمطمكتبةالقاهرد::الد!انأتقصةمظهر:سليحان1() .o

...الراحدالالهأ!اأحررامزدا--ياواحدياأنتإنه11:للإلهقالزرادثإنمظهرسليان!رل)2(

ا،لهفيصبتامازرادشتأنا11له:فقالللصلكحاءأنهويصف27.هص:السابقا:اأهورامزداكا.....الحكيم

ا!لقص":حكيمحقإلهمجدإلى،الحريردـالتافهةالأصناممنقبكلأحولالملكإلهاإليكحنتالحكيمالواحد

قائدلرضممالحينعامربنربعي:الجليلالصحابىتاله.ممائذكرزرادضتلصانعلىالكاتبرضحهوما92.ه

ومنالآخرد،صعةإلىالدنباضبتومنالق،عاددإلىالعبادعادةمنضاءمنلخرجالقبعثناالفد1:الفرسحبق

-1681المعار!،مكبة:بروت،4ط:والنهايةالبدايةكثص:ابن)انظر:".الاسلامعدلإلىالأديانجور

a n t.)3!/7،كرمز:يقدسوهابلالاريعبدونلاإكم11لقرله:للنار"المحوس"عبادةعن!دافعوالكاتبام

واللعب،قصبةأيتلر!نالممكنفسن،كذلكالأمركانوإذابه(.حاءمايوئقلا)والكاتبi.1'1صالابق:

تظرالئالزاويةعلىالها!ةفيتعتمدوالقفية،المفهوملذاالموحدةالأديانمنوالهدوصيةالبرذكةلتصبحبالألفاظ

أفكار.منإليا!در.مماالوعيوضروردالخطرمكمنوهناالترجد.لمعئمنها

دكرتفقد.6002ديسمبرالغاهرز،فيالأمرييهةالجامعةيلهامحاضرذفيالفكرةهذهارسزوئجطرحت)3(

منتتحرللأنداعهاكيبرأإنهالبوذيننالرهانأحدلهافقالالبرذية،إلىتحولتم!يحيةأمريكيمافتادأد

النعمبمسوفيمقبولغركلامومراالإلهنفسوتبدذا!،للعيءتدعرالأديانكلدلفك!،لد!،د!

حبما-اعدماامن1لمالعاخلقد!لهترمنالم!جيةألىالمقرضفمنبعينها،الحالةهذدفيوحئنطق،يقبهلاما

كدلك،الأمركانوإذا،المعروفبالمعىالمؤلهةالأديانمنأصلالشتالبرذيةأنحينفيالمقس!-الكتابيقرل

11.مرحدد"أديادفكلهاتابه،والأ!رم،والمجيةاليهرديةإنأرشرونجتقرلكحاالادعاءالمحكنفس

المرصوف،صفاتهوالمتفردالراحدالمعبردالالهيىأرمرونج،ذكرقاالئالحالةهذهفيمالمقصرد"عمرما،

وأشحرذالمقدمى،هداكان%لاا؟االمقدس11تغصدهيبل،المسلم!رفهكصانقص،كلعنوالمنزهكصاللكل

لعضالثديد--للاصضراكهافييقعوالئالمقصودد،هذدـالبلةمنالتحذيروحبلذاوثا.أوطوطما

العرية.3دالحضارالجائرالمسلمالثا!
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اكأولالمبحث

الإسلاكلبنشأةوعلاقتهاالقبليشالقيص

يتسعلاوالىالاسا،م،نشأدحولالافتراضاتمنالعديدأرمسترونتأصرحت

محاولةمعطرحتهاالرتللمغالصاإنماذجبعرضالبحثسيكتفىلذالمناقشتها،المجال

ليسوهذاسبقتها.الىالمشا!ةالأفكارإلىوالرجوع،أمكنكلمافكرتها،تأصيل

ولكنهاأفكارها؟عنهتناتلالذيالمصدرتتجاهلماغالبافهىفكرنها؟لتاصيلفقصا

تيسرإن،المستشرقينستسبثها.ممنطرحهاومقارنةمنهجها،إلىللوصولمحاولةأيضا

جيلإلىجيلمن،الاحيانأغلبفيالمضمونتشابهمع،الطرحاختلافلبيانذلك،

المستشرقين،منعددطرحهأنسبق،الكاتبةطرحتهمافأغلب.المستشرقينمن

والصريح،المباشرالهجومتجنبهاهوقبل،منذكركماالجديد،ولكن،عامةرةبصو

للمسلمين.المباشرالاستعدأءمنالماضىلأخطاءتجنبا

الئوالمعطياتاجزئياتبعضمناقشة،المبحثحذافي،الباحثةحاولتوقد

،الأحيانبعضفيفرعيةتبدوقدانهامنالرغمعلىوتفنيدها،أرمسترونجتطرحها

علىفكرماياقتصرلاوحثا،تأثيرهايزاللا،معاصرةكأتبةلانهاأولا::أسبابلعد-

الأديانعنالوثائقيةالأفا،ممنالعديدفيأحاديثهاتنتشربل،الأكاديميةمؤلفاتها

فيما-الغربىالإعلام-فيرثيسيةمستشارةبصفتها،خاصةبصفةوالإسلامعموما،

)1(؟الانترنتشبكةعلىماقالانهاأنتشارجأنبإلىمحذا"،الاسلامىابالتاريخ1يتعلة!

فكان،أديانمؤرخةالأصلفيأفاثانيا:)2(.الغربفيالمسلمينبينالكبيرةوشعبيتها

مملين؟وكرصلين،الاكللكلماحةوالأطروحاتالأفكاركا!الدممبوتيةالشبكة3هذحعلتلقد(1)

أغلبفيالاعتصادفى،،خامةلحفةالمسلمالثبا!علىخطرأتجكلماوهوقحصصين،:عرشححصيز

علىالممنرونيثررماوحا.الدقيقةالعلميةالقر(ءدعلىلادينهصتالدفاعيالقو!ةعاطفتهعلى،الصا19

.يعرفلالحقاثقوكأفاتدويخعلهامماالكررور(جهلهاربماممادرسينتقرلهالا!،م،ا

قضايام!تيفهماإلهيقراس-،الإنجليزيةباللغةإلاالقراءديجيدلاالدكلط،الملمالثا!لعضس--معت)2(

يعرإنهقالتحيثله؟المبعفأرمروتغسرترأحبزإلا،المثالجيلعلىالإصلام"،والحهاد11ثا-محوشية

الهاتمنالعدبدكرمتهاثتد.الأتجليزىالأدبفيلتحصصها،الكلصاتاتقاءخيدلهىوتركيتها.اضفس،احهاد

ممدعىألهاكمااضم!يدى.االمبتذكردـفي:ردكماالإسلامر،العالمو:حئولريطانيا،أمريكافيالأسا،يةا

منحصصةرعالمةس-لحدششدله؟ملمألهعلىايأح!ادا!كتروكلامها:برحدالأدبار،حرإراتلمز!

.ديادإيهاب!!تا
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البحثمنهجتتبعوأن،للتاريخقراءتهافيواضحامنهجالهايكونأنالمتوقعمن

منأف!!ارهامناقشةالباحثةفحاولت.الأحيانمنكثيرفييحدثلمماوهو،التاريخى

خاصةموثاقة،مصادرعلىيعتمد،علمىوبنهجحولها،هىتدورالئالمنطلقاتنفس

التاريخية.بالقضايايتعلقفيما

النىيف!صأنإلىتصورها-في-أدتالىالعواملمنعدداأرمسمرونجطرحت

واكلللفقراء"،الأغنياء"ظلمفيهسادالذي)1(،لمجتمعهبديلحلعنالبحثفي!!

الذ!طو"التقاتل"المروءة"،11فضيلةكلو،المادىالاستغناء"11هذامنها،حقوقهم

نشأةفيمكاناوالمسيحياليهوديللأثرتجعلأنحاولتكماجميغا،أهلكهم

بصفةركزتوالدابالحنفاء".1التأثرجانبإلى،المستشرقينمنكغيرهأ،الاسلام

واقعصتالأدلهبب!عضشفعتهثم،طرحتهلمااللغوممماأو،التاريخيالنقدعلىأساسة

ألاسلامى.التاريخ

:الاسلامبظهوروعلاقهاو*الاستغناء+اللعبادة:الأولالمطلب

الايعلام:قبلللعربالتجماريالازدهار

ألىالاجتماعيةالحالةبسردمكة،فيالاسلامظهورعنلحديثهاأرمسترونجتمهد

نإفقول.الاسلامظهورعلىالسابقةالفترةهذهفيتحديدامريثى؟عليهاكانت

ذلكفيمثلهاتاسية،قبليةحياةالميلادممطالخامعىالقرنأواخرفيتعيشكانتقريعثئا

بدأت)2(،السادسالقرنمنالأخيرةالسنواتفيأنهاإلا،الأخرىالبدويهالقاثلمثل

تجاريمركزأهممكةوغدت،بالتجارةتعملأصبحتحيثعصورهاأزهيتعيش

هذهفيلقري!الاجتماعيةللأوضاعمعاصراتحليلاالكاتةوتقدم)3(.العربيةالجزيرةفي

القديمة،البدويةالقيممحلتحلبدأتبالعنفالمتسمةالرأسماليةالقيمإنفتقول،الفترة

تفككلمحتصعهويمكريكنلم!ك،إليهالرحىمجىءفقل!د.النىدعودسببأو،أساسهوهذاوليس)1(

التة.ذلكمنثيئالهنعرفولا،الفلاسفةأوالمصلحين

الأرح!.علىم571مباشرد،!النىيلادمقتالئالفترددأى)2(

.231.trong,Karen, A History of God, p!3(ث!ح(
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)1(.الوزنوأنعدامبالضياعالناسأشعرماوهو

الهاوية،حافةعلىأصبحتقري!ثئاوكأني!نمعربدأ!افيحطأنتفترضفهى،لذلك

أحوالهممعأليهيفعلىتساعدهملأيديولوجياشديداحتياجفيأصبحواوأنهم

دينأالمالمناتخذتقدقريشاأن،تقولكما)!(ال!كطأدركفقد)2(.الجديدة

من،والمنالشامإليالقوافلتجارةعبراكتسبوهاالئثروتهمأنقذقمأنبعدجديذا،

وتركوا،الوقتذلكفيبيهمساثداكانالذىالقبلىالعنفومن،القاسيةالبدرحياة

الثراءفيهوالخلاصأنايرون1كانواأنهمأرمسترونجوترى)3(.الأصليةقيمهم

درعاومنحتهموالأخطار،الفقرحياةمنيبدو،فيماأنقدتهم،الىوهى،والرأسمالية

تنابذهمتعدلموالجرع،يعرفونيعودألم.القداسةصفةيكتسىيكادالأمنمن

ا)4(.ادينيةشبهقيمةأعينهمفييكتسيJilأوبات،المعاديةالقباثل

قريش،حياةفيحدثالذيالتحرلعنالسردهذافيكثيراأرمسترونجتستفيض

النىأنوهوالبدأية،منترسخهأنارادتالذيالافتراضإليلتصلللمالوتقديسهم

نأإليتوصلحئ،الدوامعلىبتحليلهاويقومكثب،عنللأوضاعينظركان)!(

وأالذاقيوألاكتفاءالمالعبادةاي،قريشاعتقتهاالئالجديدةالعبادةهذه

المقامفيتأتيالقبيلةكانت،الماضىففى.القبيلةلانحلالستؤدى(،ا)الاستغناءا11

كانكماالبقاء.أجلمنبينهمفمايتعاونونوكأنوا،المكانةفيالفردويليهاألاول،

الذممطالثرأءبعدأنهإلا.العرقيةجماعتهمفيوالضعفاءالفقراءيراعواأنعليهمواجبا

)1(أول.4

:(2.A History of God,;132.p Armstrong,.K Muhammad:A Prophet For Our Time, 1sted)

.03.Harper Collins Books,,6002 p

133.0..od3)طح A History of)

I.--1ا50صمحصد:الىسرزةكارين،أرسترونج)4(

islig!،لاينيةمحروفاستقاء"11اللفظهذاأرمشرونجحأوردت)5( " na،آياتأولىفيحاءمادأنلترحيوذلك

كتا!صمأحرذ-وهددـالفكرؤالقرضه.العريةالنةس-ئتوحنكاذ7(،)العلق:ايغنى"رآهن111الوحي

Izutsuأ"أ؟مما5أيزوتراليالالطللعام +os.:27:4.4انظر Prophet For Our 3 Time, p!ءم*Muh.
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وأصبحالجماعيةالقيممحلIndividualisآتم)1(الفرديةالنزعةحل!،قريشحصلته

اليالثرواتإنأرمسترونجتقول،الخاصتصورهاوحسب.الأصلهوالتنافس

بينالتناحروسادحالأ،الأضعفللقرشيينبالايلقونلاجعلتهمالقرشيونجمعها

مكة)2(.ئروةمننصيبعلىالحصولاجلمنالعشائر

هايعم:دفطعشرة

الأقلالعشائرابعض1إنأرمسترونجتقول)!(،النىلعشيرةخاصةإشارةفي

ا)3(.بالمخاطرامحفوفاأصبحبقاءهابأنشعرت(هاشمبئمحمدعشيرة)مثلحظا

تعافيكانت،خاصةبصفة،هاشمبىعشيرةبأنتوحىلأنها،مغزىذاتإشارةوهي

لمأرمسترونجوأنخاصة،التاليةللتحولاتسيردممطماوهر،اقتصاديةمشاكلمن

كان)!(النىأنأرمستررنج،تعتقدكما.أخرىعضائرلأكطالصددهذافيتضر

والأنانية،الجشعحالةعليللتغلبأخرىساميةبقيمةقريشتأتلمإنبأنهمقتنعا

هناقالتهماوكل)"(.مميتصراعفيوسياسياأخلاقياستتمزقفمانها،بينهمسادتالى

بتغييرينذركان،قالتكماو"الاستغناء"الامتصادية،القيمفيالتغييربأنيوحي

.الإسلاملنشأةالموديةالعواملمنكانأممط،حتمي

لىوصلوكهأرائهخلالمن!كلالاسأحدلدىاتجاوـسائد11:الفرديةالزعةمنبعنالحفئد.!قول1()

فيكلىوماصياحتماعيفل!فيمنبالفرديةوالزعة...كبر!اءأوطحوحعنأو،أنانيةعنإماذاتة،تبهد

إلىوالاريخيةالاحتماعيةالظواهريردونالذلمنمنهجوهيجميعها.لالقيموالمقصود،حقيقةكلأصاسأنهالفرد

المصطلحاستعلرقد874.ص:الفلسفةلمصطلحاتاثملالمعحمالحفئ:د/عبدالمنعمانظر:الأفراد."تائكل

جبأنهتصوروامالمفراشحرن"اصأن1الاحتماعلمعالمدرتالتابعينالاجتماععلماءقبل!تمردلأول

.ne//:ptthنه!!لنهلا6orدمظأ"ل!نهviduلةism:انظر91780عامالفرنسيماالثوردبحدالفرنسىالمجعانحلال

131(2.A History of God,)p
)3(!أول

.d4(أول(

351

http://kotob.has.it



تعقيب:
ريجة:تاءظأ:ولاأ

ال!ئل؟بينرالتناحرالتظتلليوقفالإسلامجاءهل.ا

قبلقريشعليهاكانتألىوالاجتماعيةالاقتصاديةالحالةأرمسترونجتستعرض

ومونتجمريجولدتسيهرمثل،المستشرقينمنعددقالهلماواضحتكرارفي؟الاسلام

عن.ممعزلدراستهيمكنلاالأديانمنغيرهشأنشأنهالاسلامأنمنوات)1(؟

منكانتوالاقتصاديةالسياسيةالأحوالوأنفيها،نضمأالىالخارجيةالظواهر

الدعطالسببيغفللمواتمونتجمريأنإلاإلاسلام)2(.لظهورالرئيسيةالمقدمات

طرحاختلفوقد)3(.الماديةالعوأملجانبإلىالدعوةنشأةفيالهامةالعواملكأحد

التاريخيةالمقدماتعنالحديثفيكثيرااستفاضتأفأفيسابقيهاعنأرمسترونج

نشأةفيوالاقتصاديةالسياسيةللعواملبالاشارةتكتفلمو،والاجتماعيةوالامتصادية

القتاليةالزعةوسيادةالقبلى"،المجتمع11خصاثصإلىأرمسترونجأشارت)4(.الاسلام

عنهاتحدثكصاالإصلام"،فيوالثر!ةالعقيد11كابهفيلاختصارالمرحلةهذدعنحولدت!يهرمحدث)1(

علىلالتركيزالإصلام،دراسةفيالمرقيزمهجهرعموماوكذامكة".ليامحصد1كتابهفيواتمرنتجحرى

ويرون11حاصة،لصفةالأصلامىالتزيللدراصةالأهميةنضىحطوذولا،والفلسفيةوالفكريهابسه،الواحي

/د:انظرالدء"،مدالوحىقفيةاصتعادبقصدوذللث،سبقهماعلىاعتمدقد!محمداأنالديهياتمنأنه

.9ص:والعلموالإبجلوالتورا-الكرمالقرآن:بوكايهرريس

الد+تفيوالثريعىالعقدىالظورتاريخالإصلام:فيوالشريعةالعقيددحرلدتيهر::المثالسبيلعلىانظر)2(

عدالعزيزعدود.القادر،عبد-علىد.موص،يرسفمحمردد.عإ:وعلقالعربيةإلىنقلهالا!رمي:

.TA-27ص،9591المثئ،مكتبةلغداد:؟الحديثةالكتبدارممر:2،طات!،

136.(3.Watt, Montgomery: Muhammad at Mecca: Oxford: Clarendon Press,,5391)p
.vv-76صلملبركةلملزنن/لاشسرق:النعيمالأمينمحصدعبداللة:وانظر

الأجانلعضبوأصحتللالفربط،المحتمعئقافةمنهاماحزءاتملوالاخماعيةالانانجةالعلومأص!حت)4(

و+اعقاده+.الملمضخميةثكيلعلىيغفللاالذممطأثردلهالمحتعا!11أنلافراض،الأديانثرابتلبلةمصدزا

الملم،أصلانرضاقالالثهردا1/1/91002أحداثوراءالدوافعلتفم!محارلةلي،المثالسبيلعلى

إغفالعدمبإيه(،أرمشرونحمصادرس)وهوالاصلاميةالدراصاتووالمتخصصإيرار،أملصتالأمر!كي

مايكرذوقدفيه.يعيث!الدىالمجححسبالد+تيفرإساذفكا-الفرد،اممانتثكيلفيالاخماعيالأثر

أله!تفبه،يعيثرالذىالمجتعتقالدأحياناالمسلمفكرتأئرناحيةستالمحة؟!حانبفيهأصلانلهيؤ

يفصر،ذاتهالاصلاميالدينأنيعئلاحهـذاولكر،والأعرافالتقالبدمنمنهلي!ماأجاناالاصلامفيئدحل

httلأarticleي!م26ةانظرلآحر.مجتصهمناخلاهـايماليدخسب //:" richarddawkins. neا
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ألاروأحأزهقالذيالتقاتلأنحذا،منتستنتجثم،الأسبابأتفهعلىالقبائلبين

الاسلاماضهورفيالمباشرالشبهوكان،العربيةالقباثلوأنهكالأموالوا!ل

وقعتوقد)!(.الحروبهذهمنلينقذهاجاءلأنه،القبائلبينالسريعوانتثاره

وبينالأعرأب"،11أوالبدو"11بينفيهاخلطت،كبرةتاريخيةمغالطةفيأرمسترونج

القرنفيالقبائلمنكيرهاعنيختلفوضعلهاكانالئ،مريشخاصةالحضر"،"أهل

ألاسلام،نشأةعنحديثهافيارمسترونجأنإلىالاشارةوتجدر.الميلاديالسادس

نأتدركأنهاكما"،الجزيرة"عربعنوليس،خاصةبصفه"اقري!عنتتحدث

الأعرأب.وأحوالقريشأحوالبينتخلطولكنهامكة،فيبدأالاسلام

عقدتفقد؟الفترهتلكفيالقبائلمنوغرهاقريشبينسائداالتقاتليكنلم

غارإتمنتجارتهالحمايةوذلكالقباثل؟منغيرهامعالأحلاف"11منالعديدقري!

ماوهو،والرومالفرسمعأحلافلهاكانكما.الجزيرةعربمنالأخرىالقبائل

الفترةفيالحروببعضقريشخاضتوقدثرواتها)2(.وزيادةتجارقاازدهارعلىساعد

الىوهي،معدودةأيامسوىتستمرلموقليلهكانتأفاإلا،الاسلامعلىالسابقة

الحالة.هذهفيدليليدعهمالاالتقاتلمنإنقاذهمفدعوىا)3(.الفجاراابأيام1عرفت

Legacy:بمنوانوثائقيفيلمقام)1( of a Prophetالم!لمينوغرالملمينستعددأراءبعرضنى"،صراث11أو

الأمريكيينالمسليزالدعادلعضوتعفقدوللأصفأرشرونج.2تكاروصنهمالإصلام،لأةحرلأمريكا،في

مهجامتبعةأمربكافيللصلينالإصلامبتعليمتقومالئالزيونةجامعةرئش!وض!،حمزذالخ)تحديدا

لينقذهموالعدللالرحمةالاسلامفحاء،العربأمكالذىالتقاتلعنمقرلتهاأقرواحيثالخطأ؟هداليصرفيا(

رأكمابدا!ة،الرحبدإلىويدعرهمالرك،منلينقنححمحاءالاصلاملأنحيمخطاوهذاالنقاتل.هذامن

)يإيلاف:تعالىقأل.الاسلامظهرركدواحتصاعئاتجارئامسقردكانتفقريىهذا،تقرلااتاريخحقائق

-4(.ا:قريشصرد].!،..البهذاربللعدوا.والففالثثءرخلةإيلالهغ.قرنجثي

اهـ4\4،المريضدار:الرياض:والاقتصاديالسياسىدورها:الإسلامقبلقر!ثى:سلامةاديبعراطفد.)2(

.أ-78917صام،499-

الغحارفحاراز،ومحى،الحرمشهر19فيلوترعهاالاسم!ذاوحميتومى،كنانةبينالفحارحرو!كانت)3(

م،958عامواتهت-اتأربععدىتمرقتأيامحمسةلطوالئافي85ءمعامومع،أيامثلاثةلمدذاصتمرالآول

مة،عرةحمىأوكرؤأربعنناوهرشهدها!كالنىإنوقالالنبربة"السرة11فيخاماب!دكردالذى:هر

مختصر:انظركا!ا.3رمرإذاعد!همنبلعليهمأردأى:أعصامىعلىآنبلاكنتاقال:!كاليأذروىوتد

/اأم،699مى-0421:الاصلايةللثئرنالأعلىالمحلس،الأوقاف3وزار:مصر3،ط:هشامابن3سر

Yrأ-i2 i!أهـ004،العليةالكتبدار:بروت،اط:القاضىعبداللةتحقيقالاريخ:فيالكاملئر،19ابن

العرل!زأياء:اهيمإبسأبوالفملىمحمد،البجاوىمحسدعلي،المرلىحادأحمدعصد؟8791،1/67468-4-

.232ص،ماvii،ييةالعرالكنبإجاءدار:-القاهر،أط:الجاهية
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المؤرخالأعراب"،11أوالبدو"11وبين،عربيةكقبليةقريشبينالفارقهذاادركوقد

مكةاتخذواالقرشيينإن،الاسلاميةالمعارفدائرةفييقولالذىوات،مونتجمري

فييتحكمونكانوأحئم006عامهلأنفمابدوا"،يعودوالم11وبهذألهممركزا

وترشقبأحلافالارشإطتجارتهماقتضتوقدوحولها،العربيةالجزيرهفيالتجارة

الذيالقبلىالنظامعنأرمسترونجتقولهفما)1(.البدويةالقبائلمنبكثيرصلاتهم

القبائلعلىوالسطو،القبيلةلسيدالعمياءوالطاعة،الوقتذلكفيسائداكان

قريشعلىينطبقلا)2(،قالتكماالمروءةلقانونتبعاامشروعأ"1كانالذي،الأخرى

فيكلاببنقصىجمعهامنذبهاالخاصوالاقتصاديالسياسينظامهالهاكانالئ

)3(.المشرفةالكعبةحولمكة

النى!إنقالحين،أرمسترونجقالتهلمأشاهاكلامااجولدتسيهر"1قالوقد

من/لسلىالمجمانباتسيهرجولدعليهأطلقماوهودعوتهفي"أصيل"،ب!نئجاء

وحياقمالوثنيةعبادتهمفيوبربريتهمالعربوحشيهمنالتخلصبهويعى/لوحى"،

وأالجاهلية"11عليهأطلقمأوهوسواء،حدعلىالقبليةحياتهموفىالاجتصاعية

منبأييقللمألاسلامولكن)4(،الاسلامقبلالعربفيسائدةكانتالئالبربرية"11

.الادعاءاتتلك

؟الثرواتتوزيعليعيدالإسلامجاءهل.2

لظهورمقدمةكانتأكاعلى،لقريشالاقتصاديهالحالةعنأرمسترونجتتحدث

تجارقاازدهاربعد،قريشفيالأخلاقىالتردىرأىحين!النىإنفتقولألاسلام؟

وح!نيرنى،الححيدوعبدخررشد،إبراهيم،الاسلاميةالمعارفدالردترجمةلجةالبدو:وات:مرتحمرى)1(

.ا-25126صام،839البنالط،الكتابدار:بروت،اط:عشان

.19صمحصد:الىصرؤأرمزونج:)2(

منالاصلامقبلالقرشيالمحتععنمتكاملاعرضئاالاصلام"قبلقريشارسالتهافيأدبعراطفد.تقلىم)3(

قيز.،محلليمنهجىعرضومروالاحتصاحيه،والاق!صاديةال!اجهحرانبه،جميع

.24صالاصلام".فيوالنريعةالعغيدة11تيهر:حرلد)4(
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ا)1(ا"أيديولوجياعنيبحثبدأللفقرأء،الأغنياءوظلم،القبليةمبادئهاعنوتخليها

يكنلم!ددالنىأنيؤكدالواقعولكن.الأحوالهذهمعالتكيفعلىتعينها،جديدة

همهكانبل،ثرواتهمأوتجارتهمعنالتخلىإلىيدعوهمأندعوتهفيالأرلهه

يحرمولم.وحدهالفةوعبادةالشركنبذإلىدعرتهمهو،بتبليغهأمروالذىالأساس

وأحكائانظضالهاوضعولكن،الحلالمصادرهمنالمالجعأوالتجارهالاسلام

التفسيرلمنهجتبعاالأحداثتفسرأنهأ،الكاتبةمعالجةمنوالواضحبعد.فيماجاءت

11الرأحماليه11مثلمصطلحاتتستخدمهذافيوهى)2(.للتاريخالماركسىأوالمادى

(،الجماعيةالقيممحلحلت)الئ"الفرديةالنزعة11الفقر(،حياةمنأنقذتهم)ألى

محللإلىسيؤدممطكان)الذيالاستغناء"11أو"المالو"عبادةالذاقي"الاكتفاء11وسياسة

كماالقبيلة"11وأحوالالقبيلة"11علىكلهالتركيزأنهنافالملاحظ.قالتكما(،القبيلة

رسالةأنبهالمقطوعأنمعتحديدا؟قريثى""قبيلةلينقذجاءمحلئاديناالاسلامكانلو

المامة.يوموإلىنزولها،ومتفيجميعا،الناسوتخأطبخاطبتاعالميةا،الاسلام

وهم"هاشمابئ1لعشيرةالاقتصاديةبالحالةتتعلقأخرىمغالطةأرمسترونجتطرح

وقلقه؟!النىأنتباهيجذبلأنأدعىكانهذابأنلتوحىتحديذا؟ص!البىعشيرة

الحصوقأجلمنالعشاثربينالتناحراساد1:الكاتبةتقول.عشيرتهبمسالأمرلأن

بئمحمدعشيرة)مئلحظاالأملالعثمائربعضأنحئمكة،ثروةمننصيبعلى

الديمقراطية،)مثلالسياجةالأفكارخاعةالفرد،!تقهاالئالأفكارجمموعةعلى"أكد!ولوحيا"مصطلحيطلق1()

إلىوهدفوالوذية(.والا!م،الميحية،)مثلالد-!"المعقد11علىإطلاقهاحانبإلىوالماركية(،،والليرالية

//:http:انظر.المجمعتفيرضاهامنأفكارعرض en. wikipedia. org/ wiki/Ideology

لصعهوإنماببمر!اهم،الرحالعظماء!سعهولاوحد!،المطلقالعمل3كسكللاايارلخ*إنطركىتال)2(

الرئشيالعاملوأنوالملطانالحكمإلىللرصولطبقاتوصراعأمة،كلكيانفيداخلىاحتصاعى!تتلرضبة

ويفرض،بثرواتكتمتعالاتاجوصاثليملكمنوأنالئروذ،وهو،الانتاجهوالنهاكةليالمصركررالذى

دارالقاهرؤ:2،طالتار!:علمفيدراسة:والمررخونالتار+تمرنى:حسيند.:اثمالصبيلعلىانظرلحطانه".

مع:المعرفةإصلاميةإلىمدخلخلل:الدينA...3لعدما؟وما123صم،1002اهـ-21tالرضاد،

،ام299،المعرفةإصلاهيةسلصلة:الاسلاميللفكرالعالميالمعهد3:طالتاركخ:علملإصلايةمقترحمحطط

بعدها.وما72ص
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"ثررةاحمهسىءيوجدلموتاريخيابالمخاطر".محموفأأصبحبقاءهمأنشعرتهأشم(

أهلمنغيرهبأمواليسافرالقرشىالاجركانفقد؟القرشيونعليهايتاقاتلمكة"

كماذلك،علىأجرأيأخذثم،بضاعةلهملشتريأو،بأموالهملهمليتاجرمكة

عنوردوكماعها،اللهرضىخديجةالسيدةتجارةفييذهبكانحين!س!النىفعل

عنيسألونالناسجاءهعادوحين،البعثةبعدمتاجرا،اليمنإلىسفيانأبيسفر

فيالخاصةمكانتهالهاكانفقدماشم،بئعشيرةاما!)1(.النىومعهمبضاعتهم

ولىالذيقريثى،أشرافسيدهو،هاشمبنالمطلبعبد!،البىفجد؟قريش

وأقام)2(،الحارثأبنهمعزمزمبئرحفرالذيوهو،المطلبعمهبعدوالرفادةالسقاية

منمنهموكانلهب،وأبيكالعباسالأثرياءأبنائهمنوكان)3(،للحجاجزمزمسقاية

!أ4(.النىأعماموهم،طالبكأيأ!لرقيقهو

غيرأيضاهومكة،فيحالأللأضعفبالاتلقلمقريشاأنأفتراضهاأنكما

أيضاتجلتصفةوهياحيانا،فيهوالإسرافبل،العربعنالكرم"11اثرفقد.صحيح

يتوقفوالموهم،والرفادةبالسقايةعرفمأوهو،وإطعامهمالحجيجبسقايةالقيامفي

يؤكدومما(.)كلاببنقصىالأكبرجدحصممنذفصهمالمتأصلةالقرسيةالعادةهذهعن

أرمسترونجأفترضتهماصحةوعدممعا،والجماعةالفردمصلحةعلىالحفاظقضية

صالإصلام:ملقريىوانظر:2/1223كثر:لابنوالنهايةالداية1/5f'41خام:ابنصردمختمرانظر:()1

-ألعددأموالأتححلكأنتبلبيه،لئخصملكاتكنلمالتجاريةمكةقوافلأدجانبإلىهدا233.

لل،القبيلةومصلحةالفردمصلحةبينتعارضهناكيبرفلموكرحا،نحزوموبئأميةوبئهاضمبئئلمعررفة

مثزكة.مماعيوحدكان

/1.79:خامابنص-نحتصر)2(

.1/201الابق:)3(

صيانوأبر!ه،عفانينعثمانالخلبفةأية"،ابنى1أثر،ءمنفكانالثئر،لكليتمونمكةأئرياءكان)4(

المطعمينمنوكاذأميةب!صفوانمنهموكانمكة،تجارزومجهزكسزلوكانالثراءوايحكانالذىحرب،بن

الجاهلهنيأعتقومدأسد"،*بقمنوحوحزامبنحكيممثل(خرىعائرمزأثرياءمكةديوكان.الجاهليةفي

بكرألوكانكصا.المعررفلجرددـوكرمههاشمبئحصارفيتريىلاركأنأوكحا،عرفةيرمرقبةمانة

اعقراالد!نالعبيدشراءلوندرهمألف35منيقربماوأنفقبالتحارةالعاملينثم"ابق1سأددس-!هالصديق

2ص":الإسلامقبلاقريثى:أديبعراطفد.انظر.الاسلام 2-48 tV.

1.88/:هامابنصةمختصر:المثالبيلعلىانظر)5(
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ابندارفيعقدالذي"الفضولابحلف1عرفما"،الفرديةالنزعة11سيادةعن

الحديثة؟للماناهيمطبقا،إصلاحيةاجتماعيةحركةتعدوهي،البعثةتجل،جدعان

)1(.المظلومعنالظلمودفعالاجتماعيةالعدالةتحقيقبغرض

يألهيكنلم،التاريخيةبالوتائعيتعلقفيماأرمسترونجطرحتهماأنالشاهد،

كانماوهو)2(،التاريخيالتحقيقناحيةمنأصلايصحرلا،الاسلامبنشأةعلاقة

للنى!الأمرجاءحينأنهكما".أديانامؤرخة1الأصلفيلأنها،إليهتنتبهأنيجب

كان!)3(،الأقربينع!ثيرتك)وأنذر:تعالىقولهنزولبعد،عشيرتهبإنذارربهمن

وجل.عزبربهأممانهإلااللة،عذابمنمنهمأحدايخلصلنبأنهإعلامهمهوالقصد

منوأنالمؤصين،اللةعبادمناتبعهلمنجانبهيلينأن!ىالنىمنمطلوبأنهكما

منالقبائلمنازلعلىيقفص!النىوكان)"(.منهفليتبرأكان،منكاثناعصا

ت!نمركوأولااللهتعبدوأأنيأمركم،إليكماللةرسولإني،فلانبىايا1:فيقول،العرب

بما،شتصدقوابي،تؤمنواوأنالأنداد،هذهمندونهمنتعبدونماتخلعواوأنشيثا،به

عبدبنالعزىإعبدلهبأبوعمهوكانبه"،بعثئمااللهعنأبينحئوتمنعوفي،

تسلخواأنيدعوكمإنماهذأإن11:ويقولعنه،ليصرفهمورائهمنيسير(المطلب

ا)د(.منهاتسمعواولا،تطيعوهفلا...أعناقكممنوالعزىاللات

ولا،مريبولاغرب.ممكةأحديظلمألاتيم،وبنرزهرذويرأ!وبرالمطلبعبدوبنرهاضملرتعاهد1()

مال:!الىأداحاقا+روىوقد.مظلمتهعل!تردحئظلحهمنعلىوكانوامعهقامراإلاعدرلاحر

11.لأجتالاسلامفيبهأدعىولر،العمحمربهلمطأذأحبماحلفاحدعانابنالدعبددارفيضهدتالقد0

1/29-39.الابق:

11.إسحاقابناسرة1:النبريةالردفيالإنجيزيةإلىاتمرجمةالكتبمن)2(

(r):2العراء 1 t.

واخفض.الأقربينعثرئكوأنذر):تعالىتولهتمسرفيالثافي/661،المحلدكثكل:ابنتفركصر)4(

عدةالآيةهذدنزولبفيوردكفملون(.ممابر!إثي!لعمؤكلىنالمؤئين.منا،بعكلمنبخاحك

وبين،إليهمجئرحلبيزإلبهالاسماحتعصباحاه"،اكاا:نادىثمالصفاعلىععد!النىأدفهاأحادبث:

جلأأنأخبرتكملرأرأنجملزى،بئكا،فهربئيا،المطلبعبدبئايا1!ط:اللةرسرلفقالرصله،!عثرحل

فقالضديد+،عذابيدىبيزلكمنذيراف!ك1قالنمم،:قالراصقصوك؟،عليكمتغرأنتريدالجبلهذال!فرء

عب.متصتوتث،لهبابييدا6ثتقرله:تعالىالذفأنزلالهذا؟اإلاوعدتاأما،اليومسائرلكائا1:لمبألو

.118/7194وتبئمبأبييدا"تتبا!التفسر:كتابالبارى:قحححرابنكتابمنالبخارىصحيحانظر:

1/261.خام:ابنسرةمحضر)5(
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ية:لغوءخطاأ:نيأثا

؟الاسلامبنشأة*الاستفناء"علاقةهيماأ.

،للعربالاقتصاديةالأحوالعنحديثهافيالاستغناء"11كلمةارمسترونجأقحمت

أنهامنالرغمعلى،لاتينيةبحروفولكن،العربيبنطقهاللكلمةكتابتهااستوقفئومد

منليستالاستقاء"11كلمةأنكما.القليلةالمفرداتبعضعدأ،العربيةتعرفلا

أنهاللباحثةبداوقد.الاسلامعنالحديثعندإبرازمايتمالئأو،المألوفةالمفردات

القرآنمننزلتسورةأولفيوردتالكلمةحذهأنوهو؟معينلغرضتذكرها

نإ)كلأ:تعالىقولهتفسيرفيجاءوقداستفى!)1(.راهن11:تعالىقولهفيال!صيم،

ربهعلىواستكبرالفس،حوىواتبعالمعصيةفيالحدتجاوزأى)2(،لظغى(الانسان

نفسهرأىلأنهالإنسانيطغىأياستعنى!،رآهأأن:تعالىقولهفيوجاءوجل؟عز

الاستغناء"11كلمةإنتقولأنتريدفربماا)3(.ابالمالالاستغنأء11هوهناوالمرادمستغنيا،

له.مبررلاللكلمةتخصيصوهذا؟العربيهالبيئةمنمستوحاة،الآيةفي

:أخرىىباتفي"الاستغناء*إلىالإشارة

وأ،المالعبادةعنتحدثتحينالعلقسورةإلىتشرلمأرمسمرونجأنالواقع

خلالومن.بالذاتاللفظححذالاختيارمبرر""أيتطرحلمأنهاكماا)4(،الاستغناءا11

تعالى:قرلهوحئالرر-:بدايةمنبل،كاملةالعلقسوردلى،القرأنمننزلماأولأنالراحح70:العلق1()

الورمنوهيتاعا،نزلفقدآحرها،إلى3الرربقيةأماا-15.الاياتالعلق:1يفلئم(لئمماالانانأعفم

A.16/،التراثمكبةالقاهرذ:أبرالفضل:محصدتحقية!:القرآنعلرمفيالاتقان:السيرطىالدينحلالالميهة:

.6:العلق)2(

مكةحباللنافاحعلطغى،اسعئمنأنأتزعم11!د:لنىقالحينحهلأوفينزلتالآياتهذهإنوقيل)3(

نإئمذلكفعناضئت+إن:!فقالجبر!ا!فنزل*،دينكونتبعدتافندعفنطغىمنهاناخذلعلناوفضةذهبا

الآلو-:انظر:اشي!ما.إبقاءالدعاءعن!القرسرلفكفا،المائددالأصحا!فعلاماكمفعلمايؤمنوالم

،ام499اهـ-41ء،العليةالكبدار:بروت،اطالمثان*:والبعالعطمالقرأنتصرفيالمعانروح11

4.!4-4!3ص0،3-92الأحزاء،51مجلد

تعالى،ل!ةإلاذلكوليىالحاحات،ارتفاعأحدهما،ضربينعلىوهوالفقر"،اضد1هواللغةأصلرالغنى"11)4(

لابالفينفصل:العروستاجانظر:.!غنى"عائلأووجدك11:تعالىبقولهإليهالمثماروهرا!حاتقلةوالثاك

واياء.الراو
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الاختيار،هذأمنمق!صدهاعلىالضوءيلقىمصدرعنمراجعها،بعضفيالجث

حقلفيالاستغناء"،11لفظدرسقدا)1(،إيزوتسوا"توسيهيكواليابانياللغةلمعاأنتبين

كما،الحقفالمسلمالخلت".11.ممفهوميتعلقفيمار"الانسان"،اللة"11بينالمعرفيةالعلاقة

11،والغرورالتطاول11إثمفيفسيقعوإلادله"،انحلوق1أنهيعىأنيجبإيزوتسو،يقول

بالحريةالث!عورأيو"الاستغناء"،الطغيان"11مثلبألفاظالقرآنعنهعبرالذىوهو

يدينلاأنهيثمعرالاستغناء،حالةفيالإنسانأنآخر،.ممعئالذاقي.والاستقلالالتامة

المفهومبهذاالاستغناء"11أنإيزوتسوويضيف.وخالقهلربهحئولاشيء،بأيلأحد

أنهيظنوأنربه،نعمةالمسلمالانسانيجحدأن.ممعئالكفر"،11أشكالمنشكلهو

يرسخفالقرآن)2(.الاسلامفيالمرفوضالاستكبارمنيعدفهذااللة،عنبنفسهمستقل

ىأ،للمخلوقيكونأنيمكنلاوهذا،عبادهعنالغىفهواللة؟هوالغنى"11أنقضية

)و(.الإنسان

نإفيقولبالاستغناء؟والشعورالجاهلية"11مرحلةعنشئاإيزوتسوذكروقد

تركمنهمطلبحينالجاحليةبالعقيدةتعلقالحساسيةشديدةقضيةلمسالاسلام

ومهتئا،العربيةللغةعتقئاكاذيايارلغةلمعاهو(3991-191)124ولولولToshihikoإيزوتسوترشيهيكو(1)

أطلقكما،الكرمالقرآنفيالمحررية!االألفاظابعض1دلالاتعنمولفاتعدةوله،الكرمالقر؟ذألفاظبدراسة

الألفاظبع!شدلالاتتعيرصمقارنةدراسةمنها،الكرمالقرأنعنتية؟النوكة"1مولفاتعددلإوروتسوعليها.

11القرآذفيوالدينيةالأحلاية-المفاجهبينالحلاقة11كتابهفيوذلك،الاسلامفيونظيرهاالجاهليةفياضعمالهابيز

-Ethico"للا!"3 Religions Concepts in the.فينانوالااللةابين1كابهفيحذاقيحةأخرىدراصةوله

4ءولح!"كللاه*القرآن !7in*،الكرع،القرآزبينهاكماوحالقهالاناربينالعلاقةفيهكدرسجثك!شا

كانالئالقرأن،فيالمحرريةالألفا!بحضحولتصورفىوطرح،لمالعاإلىالقرآنلنظرددلاليةدرالةليوزلك

العامبالياقمكةمركرفحئدم،الرحىحاءحينالاشعصالاخلفولكن،الجاهليةفيبالفعلمتخدماأغلبها

أنظمةالألفاظ3ححذدخلتجثذاقا(والمفاهيمالفرد!ةبالكدتوليس!ول،كمافيه،اشخدمتالذي

أستاذالعاكوب،عليعيىد/دراصةانظر:الدراصة،هذفىعنأخرىلتفاصيل.علهموحديدةغتلفةمفهوية

فيوالإنساداللة11الحنوانهذاختللسسلية،ت!حمتهأيضااقاالذفي،ال!اس!اححذاحرلىقكرنجامعةوائتدالبلاعة

انظر::الأصلام".:الدبتالعلم11:موقععلىمنثوروالمقال"،لمالعاإلىالقرآنلنظرددلاليةدرا!ة:القرأن

&007=elc lang=ar4-فثةi؟net/ article. php3لها+.http://science- is

stic2)آ Izutsu. ,.T God and Man in the Quran, Tokyo: The Keio Institute of Cultural and Lingu)

Studies.,6491..2؟ا-5؟ا pp

151.(3.Ibid.,)p
تفرقة.نيلةمراضعيإيزوترمؤلفاتلبضأضارتولكنهاهددـ،دراضهإلىنمأرمترولرلم
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هناويستشهد)1(،العالمينربالواحد،اللةأمامبالاستغناءوالشعوربالذاتالفخر

أرمسترونجتقولهومااشعنى!ر(.راهأن.يطغىالإنسانإنأكلأ:تعالىبقوله

فط؟طرحالذىالسياقفيولش،العاممضمونهفىإيزوتسو،يقولهمماكثيرايقترب

جديدةعادةأصبحتالاستغناء"11أوالذإقيوالاكتفاءالمالعبادةإنتقولفهي

ولكن.القبيلةتحللإليستؤدممطكانتلأتها!الشقلقأثارمماقريق،اعتنقتها

الفخربتركليطالبهمجاءالإسلامإنقال،الآيةلسياقاللغويةدراستهفيإيزوتسو

نفسه،ربأنهيرىكانالجاهلىلأنالواحد،اللةأمامبالاستغناءوالشعور،بالذات

سبباأومقدمةالاستغناء"11تجعلفأرمسترونج)3(.حولهمنعنبنفسهاكتفائه.ممعئ

بتعلقفيمااللغويةالنأحيةمنيدرسهإيزوتسوأنحينفيمبرر؟دون،الاسلاملظهور

فحاءفيه،ماالطغيانمنفيهكانالذ!طالجاهلى،المفهوملهذاالإسلامبتصحيح

.وحدهاللةهوالغئ"11أنقضيةورسمخ،القرآن

والشريعةالعقيدة11كتابهفي،أرمسترونجلكلامم!ثاهاكلاماجولدتشهرذكروقد

وتحكم،الجاهليةوكبرياء،الماديةأنرأىص!النسإنيقولحيث"،الاسلامفي

يفيدونكانواالذينمكةاشرافعندالساثدةالمميزاتهىكانتالفقراء،فيالأغنياء

دمحط.شرفمنللسدانةكانماجانبإلى،كبيرةماليةفوائدالكعبةسدإنةمن

وطمعالفقراء،اضطهادمنيشكوأخذهذا،)!(محمدرأىحينانهويضيف

الدنياالحياةهذهتقابلالئالباقيةالفاضلةوالأشياءالعامبالصاعالمبالاةوعدمالأغنياء،

وابايات8تاالدائحياةزينةوالبنونأائمال:القرآنفيجاءكمأومتاعها،الزأئلة

أملاأ)4(.وخيزثوابارئكعنديخزالظلطت

وإيزوتصو،جولدتسيهرمنكلمنالفكرةاستوحتأرمسترونجأنأرجحلذا*

العاملجعلوأنهخاصةكبير؟حدإلىجولدتسيهرقالهمايشبهكلامهالأن

أعمالمنأيإلىتشرلم،أرمسترونجأنإلا.الإسلامنشأةفيسبباألامتصادي

1.7-:العلقعررة)2(

.41-31عى:والئر!ةالحقيدؤ:حرلدت!يهر:انظر640:الكهف(4)
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أطلاعهاعلىيدلمما،المرجعإلىبالفعلأشارتقدفهىإيزوت!و،أمااجولدتسيهر".1

بأسلوب،القصةوطرحتتحديذا،الفكرةلهذهكمصدرتذكرهلمأنهاإلا،عليه

طرحها.تبررأندونها،مسلمامضيةكانتلوكما؟جازم

:الاسلامبظهور++المررءةعلاقة:فياكالمطلب

:المروءةخلقمعافي.ا

غريبافطقاالاسلامقبلالعربيةالبيئةعنحديثهافيأرمشرونجكارينأبتكرت

كاتالعربيةالبيثةأنتفترضفهى.الإسلامنشاةعنكتبتهماكلفيبتكريسهقات

يعيشونأخلاقئاقانونألتكونالعربابتكرهاا،المروءة11اعهاأخلاقيةقيمةيحكصها

القبائلبينالعربيةالجزيرةفيالصراعإنتقولوهي.الدينعنبديلاوتكون.ممقتضاه،

فيكانتوالىالمروءة"،11اسمعليهاأطلقواأيديولوجيةأبتكارإليدفعهم،البدوية

"إنهمالكاتبةتضيفاالمروءة11كلمةمعانيوعن.الدينمهاممنبالكثرتفىالواقع

أوسعالواقعفيمعناهاأنإلاcmanlinessالرجولةا11تعىأنهاعليالغربفييرجونها

فيالشجاعةتعىفألمروءة.الرجوليةمجردعليتزيدأخرىدلالاتولهاذلك،من

يطيعأنأيضاتعئوكانتللقيلةالمطلقوالولاء،لمالأواخمالوالصبر،المعارك

معئ،المعانيلهذهتضيفوهىا)1(.االشخصيةلسلامتهاعتباردونالقبيلةسيدالرجل

أرتكازاالأرضعلىيرتكزديناكانتالمروءةإنفتقول؟القبيلةبتقديمىيتعلقاخر

عنفكرةأيةالعربلدىتكنلمإذ،الجاهليعندالمقدسةالقيمةهىفالقبيلةكاملا؟

الخالد)2(.مصرهأوالمتفردقدرهللفرديكنلمو،الأخرىالحياة

133,(1,.".Armstrong. Karen,A History of)G
تذكرلمأماإلا"إكزوتو".الابافياللغةلمعامحابمنحلهفيماخرذالمروعقصفاتعنأرمترونجذكرتهما

اتظر:بينها،الصغات3لهذطرحهاشبولا،قالتهلمامصدرا

2002.McGill- Queen' s University Press. June,؟يةIzutsu, ,.T Ethico- Religious Concepts in the Qur

84-81.055

علاقةلها،القلةلقديسأرمسترونجإشارةأنالواضحومن.19صعمد:الن!س!ؤأرسزونج:كارب-)2(

لقيته.يرصالذىالطرطم،!دسالبدائيكانحيث،الدائهالقبانلعدالطوطم"11لغكرز
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11.الكرم11وهو،للمروءةآخرمعئ!،النىعنالأخيركتابهافىأضافتوقد

أفرادها.معوطعامهثروتهالاقبيلةزعيميشارك"أنتعىأيضاكانتالمروءةإنفقالت

عليهيجبكانفالأعرابيالكرما،أهىاخرىقيمةقيامشجعتالأخلاقيةألاتيمةفهذه

ا)1(.اللآخرينوعبيدهوإبله،ثروتهكلليهبمستعدالكونان

قبلية:معان.

الوحثميةاأمثلها؟تتعلقلاغريبةأخرىمعانالمعانيلهذهأرمسترونجأضافتوقد

ىأبقتل،قبيلتهمنوأحدفردلقتلينتقمكانالقبيلةسيدأن.ممعئبالثأرا،الأخذوا

السطوأنوهو،للوحشيةآخرمفهوئاأرمسترونجتضيفكما.القاتلةالقبيلةمنفرد

أفرادبسرقةالمرءقامإذاإلا،المروءةلقأنونتبغامشروعاكانالأخرىالقبائلعلى

)2(.حلفائهأوقبيلته

والصبرالثمجاعةهى:المروءةللفظأرمسترونجنسبتهاالئالمعانيخلاصةإذن*

11القبيلة"تقديسجانبإلىهذاسيدها.وطاعةللقبيلةوالولاء،الألموأحتمال

القبلة،المعانيبعضلهاأضافتوقدالجاهلى".11حياةفي"المقدسةالقيمة11واعتبارها

.ممفهومقطلهاعلاقةلاالأخيرةوهذها؟و"السطوابالثأر"،و"الأخذالوحش!ة"،11مثل

لقيمةهأمهدتفقدلمعانيها،أخيراأرمسترونجأضافتهاالئالكرم"11قيمةأما.المروءة

لاالئالمعانيبعضأضافتأفاكما.الاجتماعىالتكافلوهى،الاسلامفيأخرى

تكنلمأنهاإلا،بالفعلالاسلامبهافادىوالىالمساواة"،11مثلالمروءهلكلمةتنتمى

قالت.كماالقبلىالنظامفيسائدة

؟بالإسلامالمروءةعلاقةهيما.

إلا،المروءةبهأاتسصتالىالرحشيةسماتمنالرغمعلىإنهأرمسترونجتقمول

بعضهاأصبحوالئ،القوةنقاطمنتعدكانتأخرىحماتعلىتحتوىكانتأنها

)!(محمداالبىإناابقولها:مباشرأفرضاتطرحوهى)3(.الاسلامفيالمهمةألاقيممن

.25-24(1.Armstrong,,.K Muhammad:A Prophet For Our Time,pp)
الإصلام.في"اتفل11لقبحةممهدأن،الاضافةكذدتريد:أرستر:ل!

A..ه133:أيضاواظرr؟-249ص:عملىسردـالى)2( History of 5/ od.

.39صمحصد:الىصذ)3(
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بتنظيمقامثمومن،الاجتماعيالمنظيموسائلمنالوسيلةتلكسوكطيعرفيكنلم

عملالئالجديدةالفرديةالترعةمنوبالرغم.قبليةأسسعلىألاسلامىالمجتمع

الاجتماعيةاللمشاركة1الأعلىالمثلظل،المسلميننفوسفيغرسهاعليألاسلام

ذاتالعنأصرمن"المساواةاعنصر1كانكما،الاسلامفيالجوهريةالمثلمنا،والأخوة

ا)1(.اللإنسانالإسلاميةللرؤيةالحيويةالأهمية

11الم!اواة11قضيةإنالكاتبةتقول3للمساواةتدعوالمروءة"11كانتكيفولكن

العميقةالمساواةنزعةشأنمنوكان.الإسلاممجىءقبل،العربيةالبيئةفيأصيلةكانت

الدينةموسساتهكاتتسموان،الاسلامروحبهاتصطبغأنآنذإكسادتالئوالقوية

القيمهذهعلىتعقيبهافيتزعمكماأيضأ)2(.والأدبيةالفننةوموسساتهبل،والسياسية

الفضيلةفهذه.الإسلامفيالأهميةشديدةستصبحالفضائلاهذه1أنالأصيلةالعربية

لظروفالاستجابةعلىقادرةتعدلم،طويلةقروناللعربنافعةكانتالى)المروءة(

ا)3(.االميلاديالسادسالقرنفيالحداثة

منأصلااقتبست،الاسلامهانادىالئاالمساواة11أنأرمسترونجتفترضإذن*

الفكرةبهذهجأءتأينمنتذكرلموا،المررءة11بهاتنادممطكانتالئاالمساواة11فضيلة

العربية.؟الأصليةلغتهافيالمعروفةالكلمةمعانيعلىالغريبه

:الإسلاملظهوريؤديالمروءةضعف2.

قيمةكانتالمروءهأنمنالرغمعلىإنهاا:لتقولتخميناتهأفيأرمسمرونجوتمضي

فيالضعفنقاطبدأت،الميلاديالسادسالقرنبنهايةأنهإلا،العربحيأةفيملهمة

والتضحيةالشجاعةقيمةالقبيلةالعصبيةزكتفقد؟بوضوحتظهرالقيمةهذه

عاممفهومهناكيكنلمو.القبيلةمحيطعلىمقصوراكانذلكولكن،بالنفس

فيحدثالذىالتحولعنالخاصتفسرهاأرمسترونجتقدموهنا".الانسانلحقوق

أخلاقياقانونالنفسهاتضعأنيجبكانلذامهما،تجاريامركزاأصبحتوالئقريعق

9-39صمحصد:الن!س!ر(%) t،4ء5/."134أفا:وانظرA History of.

الابئط.)2(
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يصبحواأنالمثالسبيلعلىفاضطروا،المروءةقيممنالكثيرعنتتخلىجعلها

لشمحتكنلمفالحربحرب"."كرجالعهدهمسابقمنبدلاسلم"رجال11

العربيةالقبائلكلمنالتجارللقاءمركزاأصبحتمكةأنكما،التجارةبازدمار

اسمعليهاأطلقتمنطقةأيضامرس!أسستفقدلذأ.الحرباندلاعمخافةدون

)1(.عدوانبأكمماالقيامفيهامنعالحرم"،11

أنهاإلا،المعلوماتلهذهمصدراتذكرلاأرمسترونجأنمنالرغموعلى

إنهفتقول،الاسلامرسالةلظهورأدتالئالمباشرةالدوافععنبثقةتتحدث

عنراضينغيركانواالصاعدالجيلأفرادابعض1فإن،الأوضاعهذهبسبب

لحالةمعا،وسياسىديئجديدحلعنييحثونيبدوفيماوكانواذلك،

ا)2(.االمدينةفيالسخط

ماأفضلعنتخلتقداقريشاأنلهبداددأنهفتذكر)!(،النسعنأما

...بالذاتوالشعوروالكبرالطيث!منفيها،ماأسوأواستبقتالمروءةيميز

روحىحلعلىمبنيايكونأنيجبالاتجماعىالإصلاحأنمقتنعاوكان

نأعساهماولكنأستثنائية،موهبةلهأنأعماقهفيأدركأنهوربماجديد.

الجدمأخذأحدياخذهلنفإنه،تزعمكمافعل،فمهماا؟ذلكاحياليفعل

حقيقةمكانةلهيكنلمعنها(،الله)رضىخديجهمنزواجهمنالرغمافعلى1

مكة(11)4(.)أيإلمدينة)3(في

31.25-(1.Muhammad:A Prophet For Our Time,pp)
معأحلافاعقدتقرلىقبيلةأندححيح.والصرا!الحطأبينفيهاتحلط"تاريخية"معلوماتهتاأرمر!نرتقدم

المكى،الحرمأزكماأحلاتية.كقيمةلالمروءزلهذاعلامةلاولبرتجارقا،ازدهاربعدماالمحيطةالقبائلمرغرححا

للكبة؟يإبراميمبناءزمنإلعهدها!ود،الحرمفطقةإذبلالعهرد؟هذد.ممقتضىاحرما"1يحب!!لم

الكعبة.نجاءنذحرماكادافالحرم"1

.الأوضاعهذدعلىالتذمرفيبدعواالذبتالصاعدالجيلأفرادهممنتذكرلمو.601صمحمد:الشدصر)2(

(r)مكانهإلىالأصردالحجرإعاددعلىالتنارعقح!ةالمثاك،جا!على؟لدليلمكانةو(رفعأعلى!لهكارلل

ذأتروىماويكفيالرقانع.!توعرها،الأمينالمادقهو!هكلأنه،إليهقرمهواحتكامالكعبةحدارو

!إعم،بنايا1التجارؤ:رحلةمنيسردمععودتهبعد!لىلهأرسلتحين،قالتعنهااللةرضيالد؟ـخديخة

مختصر:انظر".حديثكوصدقخلقكوحصنوأ!انتكقرمكفيثرفك()أىاصتكولقرابتك،فبككأعتقد

.126/1:خامالم-سيرذ

(4.93.Muhammad:A Prophet For Our Time,)p
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التحوللهذامراقباكان!النىأنتوحيأنبذلكتريدوأرمسترونج*

عنها.غئلاضرورةالتغييرجعلمما،الأصيلةالعربيةالقيمفيحدثالذممط

برزتمحليةلظروفاستجابةالواقعفيجاءالإسلامأنبذلكتوحىأنهاكما

مدرستهمتبعومنالمستثرقين،منعددذللىيدعىكما،المكىالواقعفي

المسلمين.من

تعقيب:

؟الإسلامبنضأةعلاقةالمروءةلحلقهل.أ

الجاهلية:ليالأخلاقم!رمالاسلامأقر.

كل!اوهوالعربيةالبيثةداخلمن،الإسلاملنشأةآخرسبئاأرمسترونجأضافت

.ممقتضاه،يعيشونأخلاقئاقانونالتكونقالتكماالعربابتكرهاإلىا،المروءةخلق

لأنا؟ليساالاسلامفيالمهمةالقيم11منجعلتهاأفاكما.الدينعنبديلاوتكون

لأنبل؟معروفهوكماابهلية،فيسادتالئالأخلاقمكارمأقرمدالاسلام

أكطألاجتماعى،التنظيموساثلمنالوسيلةهذهإلايعرفلمرأيها-في-!النى

11،والأخوةالاجتماعيةالمثماركة11مثلقيمابأنتوحىأنتريدفهى.القبيلة

قيممنكانتلأنهاالإصلام،فيكبرىأهميةذاتأصبحتو"الكرم"،ا،و"المساوأه

ينكرلموالإسلاه.والزكاةوالصدقةالإسلاميةالأخوةفي!،النىترجمهاثم،المروءة

أمةلناءصالحاكانماأقربل،الاسلامقبل،كريمةأخلاقمنالعربعليهكانما

يزيد.مماوجاءهمسيئا،رأهعماونهى،باللهالايمانعلىالأخلاقيةمنظومتهافيترتكز

)1(.حياتهفيالمرءصلا!عليهايقومالئالأخلاقمكارمعن

العربية:فيالمروءة*8كلمةمعنى.

هاجاءتالئالمعانيهذهكلتحتمللا،العربيةإللغةأصلفيالمروءة"11كلمة

أوجه:عدةمنالمروءة"11عنقالتهماتفيدريمكنأرمسترومج.

فالخلىلها،قانوناليكونالمجتمعاتتبهرهأو،الانسانيتكرهلاالخلق"11أناولا:

مكتةالقاهرد:3،طالإكريقيما:بالفلفةوصلاهاالإصلام:فيالأخلاقفلفةموص:كرصمحمدد.)1(

.71ص،م4991،الحانجى
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للنفساهيئة1هوأصطلاحا:والخلق)1(.والطبعالدبتوهووالسجيةالعادةهو:اللغةفي

معئا)2(.اوروية"فكرإلىحاجةغيرمنويسربسهولةألافعالعنهاتصدر،راسخة

صفاتمنرأسخايكونلاوما،النفسفيراسخا11يكونانلابدالخلقأنهذا

لتكوناالمروءة11أبتكروأالعربإنقولهااذنا)3(.االحليمكغضبخلقايكونلاالنفس

)4(.الخلقمفهومشاقضأخلاقئاقانوئا

أرمسترونج.اذكرتهالىالمعانيكليحتمللاالعربيةاللغةفيالمروءةمعئأنثانيأ:

ماللأحنفوقيل،الانسانيةوهى"،الرجوليةاكمال1:هىاللسانفيجاءكمافالمروءة

نإقيلكماجهرأ)؟(.تفعلهأنتستحىأنتماالسرفيتفعللاأن:فقال،المروءة

الادناس،عنالنفسوصيانةيسترذل،ماوتجنبيستحسنماالمرءتعاطىهىالمروءة

ومبدأ،للنفس"قوةهىالمروءةأنالتعريفاتفيوجاء)6(.المجونوتجنباللسانوحفظ

ا)7(.اوعرفاوعقلأشرعاللمدحالمستتبعةعنهأ،الجميلةالأفعاللصدور

وتجنبيستحسنماوتعاطى،والعفةالرجوليةكمالحوليدورالمروءةفمعئمم!

المستتبعةالأفعالتشتملفهىبماللسانوحفظالأدناس،عنالنفسوصيانةيسترذل،ما

الكلمةاصل.ممراجعةتقملمفأرمسترونج.الجرجانييقولكصاوعرفا،شرعاللمدح

منها،ليستمعانلهاتضيفأفاذلكمنوالأكثر.اللغةأهلعندالمحتملةومعانيها

لسلامتهاعتباردونالقبيلةسيدالرجلوطاعة،للقبيلةالمطلقالولاءمثل:،دليلودون

الأساسية،بالحاجياتالاكتراثعدموتثجيعالبشر،بينوالمساواة،الشخصية

لهااضافتكماو"الوحشية"."،القبيلةو"تاتديس،والأخوةالاجتماعيةوالمشاركة

حلق.ماد:الصحاحغتارحلق؟3ماد:العر!لسان()1

.131صالحفئ:المنعمعبدد.تحقيق:التعريفاتالجرجالما:)2(

صام،هـ-0421999ستر،العدالقاهرد:6،طالأصلام:فيالأخلاقال!ة:رحمهالصداللطيصعبدد.)3(

11.

العدالة.رأخلاتيةكقيةاالمروء!11أدحلراوالمروء!،بخوارمياقيلاالعدل"11الراوىإنالحديثعلصاءقال)4(

.13.ا-92صم،7591هـ8،للصلاين،العلمدار:ومصطلحهالحديثعلوم:الصالحصبحيد.انظر:

.11أامر1مادةااالعربلان(5)

الهصزة.بابمنالممفصل:الروستاخ)6(

.932ص:يفاتالتر:الجرحان)7(
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ألاسلام.فيإلاجتماعي"التكافل11لفضيلةبهمهدتالذىا؟االعربالكرم11خلق

اخرين:علماء!باتفيللمروءةسابقةإلئارات2.

سابقة.دراساتفيجذورهلهخاصةبصفةاالمررءة11عنأرمسترونجحدشاإن

قضيةتقحموكأنهاليدوولذاوإيزوتسو،تسيهرجولدمنكلإليهسبقهافقد

غيرمن،الاسلامعنحديثهامعرضفيالأخرىالأخلاقيةالقيمدونبالذاتالمروءةا11

للقضاياطرحهاإنثمالاستغناء".11قضيةمعفعلتكماالاختيار،لهذاسبباتوضحأن

حولوتساؤلحيرةفيالقارىيضع،والتعليلالمنهجةإلىيفتقرالذى،الشكلكذا

الاححتماء.هذاكلتوليهاحئغيرها؟دون،العربيةالبيئةفيبالذاتالق!مةهذهأهمية

مما،سابقةدراساتأكطإلىتشرلمأنهاهو،الباحثةرأكطفي،الغموضهذافيوالسبب

ستضيفهاألىالاضافةنوعويوضجأفكار،منسبقماعلىالضوءس!لقىكانما

تفعل.لمولكنهالطرحها،سمهدكانمأوهو،القضيةهذهحولهي

:والمروءةجولدتسيهر.

cMuslim"إسلاميةافىراسات1يهابهفي Studiesبعنوانفصلاتسيهرجولديفرد

فيوردهماخلالمنالجتاهليةفيالعربأخلاقعنفيهيتحدث"والدينالمروءة11

البيئةعلىالضوءإلقاءخلالمن،الاسلامنشأةعنيتحدثكماالجاهلى.الشعر

كانالدين".اواالمروءة"11همامفهومينخلالمنوذلكفيها،نضأالىالعربية

لأنمحاولةفي)1(،للإسلامالآخلاقيةالجذورعنالكتابهذافييبحثجولدت!يهر

بكلمةقصدهاأدحطوهىالجاهليةفيالأخلاقبينيخهايقارنمتكاملةنظريةيخلق

ويصلالدين".11اسمعليهاأطلقوالئالإسلامبهجاءالئالأخلاق"11وبينالمروءة"،11

الأخلاقوبينالجاهل!يةالأخلاقبينجداكبيرهالفجوةأنإلىالنهايةفيجولدتسيهر

!ه)2(.النىهاجاءالى

منأنهااعلى"بالنفسو"التضحيةالثأر"11معئأخذتأرمسترونجأنويبدو

هاتحلىالىالفضاثلتجعبأنهاالمروءةعرفالذممطجولدتسيهررأىمناالمروءة

(1.Goldziher, Ignaz: Muslim Studies, 2nd :.de Transaction Publisher,,,8002 .pxii)
لل!ب.3الأضرالطبحةهذه!داباشحامديههاالئالمميفةالمقدمة:انظر

.21(2.Ibid.,)p
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العائلية،بالصلاتترتبطالئبالواجباتالالتزام11:وهى،أعرافهمفيوتأصلتالعرب

أجلمنبالنفسوالتضحيةالولاء..الدمويالثأرقانونتحقق،والكرمالجوارصلات

فيالمقصودهوعذاوأن،الفضيلةهذهأقرالاسلامأنأضافولكنها)1(.االآخرين

الىالعربيةالفروسيةبالفضائلإلادينلاأىا؟.ممروءداإلادينالا1تقولالئاالقاعدة11

ولا،نبويبحديثلي!ستإليها،أشارالئالاقاعدةهذهولكن)2(.المروءةكلمةتجمعها

البصرى)4(.الحسنللإمامقولهوبل(،)3شرعيةبقاعدة

الاسلامأنمؤداهانتيجةإلىالنهايةفييصلجولدتسيهرأنإلىالاشارةويجدر

الضعفسماتمنالعفويعدفلمالعفو،روحبتزكيةقامالثار،تصفيةعابمحين

،يقولكمااللة"إلىالسيردرجاتاعلى11هوبل،الجاهليةفيلهأينظركانكما

يمفون()؟(.بماأعلمئحنالسئيئةأحسنهيبائتيدفع)1:تعالىبقولهمستشهدا

حئودونأسبتاب،ولامقدماتأىدونالافكرةطرحتأرمسترونجأنهوالشاهد

أنهلهويحسب.القضيةهذهعنالحديثفيسبقهاقدجولدتسيهرأنإلىتشيرأن

إلادينالاقاعدةبدليل...الفضيلةهذهأقرالاسلامإنااقال:حينمنصفاكان

الأخلاقية.القيمةهذهبسببنشأالاسلامأنيقللموا،ا.ممروءةا

8:"المروءةلمعنىلإيزوتسوحديثةلغويةدراسة.

فيهايقارنحيثاللغرية؟دراساتهمنطلقمنالقضيةيطرحفهوابزوتسو"11اما

معافيمنالثأر"11أنيرىأيضاوهوألاصلام،وبعدقبلالمررءة"11مفهومبينتحديدأ

العادةهذهعلىيقضىأنيستطعلمالاسلامإنإيزوتسويقول.الأساسيةالمروءة

.22"...d1(أول(

23,(2.Ibid.,)p
أمرحا.ومد"..ةيقولعليحوادد.أنالاصلاما"فيالأحلاق*فلسفةكنابهفيموصىيوسفمحمدد.ذكر)3(

وكوحد.االمروءةو"الدين!،بمروءةإلادبنالا1وورد،الجاهليةفضانلأقردـمنماحملةفي(المروءة)أىالإسلام

حرادد.تالهماربينام(AAAعامصةلأول"/يصلاصة"رر/ساتكتابه)صدرحولدتسهرقالهمابينكبكللابه

إلاد!!الا:مقولةرلكنللفكرد،حولدتيهربطرحتائرمدعليحرادد.بانبالطبعالجزميمكنلاولكنعلي،

.9صالإصلام:ليالأخلاقفلسفةمرص:يوسفمحصدد.نظر:النبر!ة.الأحادكثمنليستا.كلروع!

.268ص11،اب+أسافصلالتاص،الجزء:والنها!ةالبداية)4(

:Goldziher,Ignaz..26:انظر690:المومنرن(5) Muslim Studies, p.
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هرالجريمةمرتكبانأهمهاقيودأ،عليهاوضعبل.واحدةجملةالثأر،أى؟المرفوضة

امنواالذينكاإنهاأيا:الكريمالقرآنفيجاءكما،القصاصأوالثأرعليهيقعالذى

وإناانثى()1(،باوالأنثىبالعبدوالعبدبالحزائحرالقتلىفيالقماصعليكمكتب

هو،برؤيتهالقضيةإيزوتسويحلل.يقولكما،الحالاتهذهفيأفضلالعفوكان

فيكانكما"أفقئا"ولشرأسيا"11وضغاالإسلامفيياخذأصبحالثار"11إنفيقرل

بل،الإسلامقبلكانكمالآخر،إنسانمنأولآخررجلمنينتقلفلا.الجاهلية

لأنهاللةيدممطبينأصبحأنهأكطالممدسة،الأيدىإلىالبشرمنينتقلالقصاصأصبح

(ر(.انتقامذيبعزينرالله...ألعس):تعالىقولهفيجاءكما،الأعلىالمنتقمهو

العربيةالفضائلأسلمة11فيالنظرحوليدور،يقولكماإيزوتسو،فحديث

وأالنية"11أوالدافع"11هوالاسلاممجىءبعديهمأصبحالذيأن،يراهوالذممط"،القديمة

بالفعلالمقصودمنكثرايقتربإيزوتسوقألهرماأخلاقى.أممفعلمنالقصد"،11

الأخذقضيةحولجولدتسيهرتحليلما،حدإلى،يشبهوهو)ر(،الإسلامفيالأخلاقي

.الاسلامعالجهاوكيفبالئأر،

علماءمنثلاثةطرحبين،السريعةالمقارنةهذهعقدسببأوضحأنفقطبقى

؟الإسلامفيوأهيتهعربما،كخلقاالمروءة11عنالحديثوهى؟واحدةلقضيةالغرب

هو:والسبب

نأوالواحالأصلى.لمصدرهاالفكرةورد،أرمسترونجقالتهماتأصيلا.

كتابصدرحينفيم،\AAAعام،القضيةهذهنال!منأولهوجولدتسيهر

الأعم،الأغلبفيفجأةتولدلاالمستشرقينأفكارأنيعئمماام.959عامإيزوتسو

تطورها.وبيانتأريخيا،تتبعهايسهلماوهو،سابقةظلاللهايكونأنبدولا

يخلفهالذىوالغموض،منهمكلطرحفيالاتفاقأر،الاختلافوجهبيان2.

مبرردون"غريبة"قضيةطرحعند،سابقةدراساتأيإلىالاسارةعدمأحيانا

.871:الترة(1)

.9591عامالأولىللمرةطبعالذىأايالمطإيزوتوكابانظرانظر:370الآتمنالزمر:)2(

96.68-.koIzutso: Ethico-Rel" ious Concepts in the Quran, p؟لنطن!اTos

77,76-(3.Ibid.,pp)
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لانه،المعتادةالمستشرقينمناهجعنقليلايختلفإيزوتسو"11طرحكانوربما.واضح

طرحtوح"،اللغة"علمنظروجهةمنالجاهليه"،الأخلاقيةالقيمأسلمة11عنيتحدث

)1(.بالدراسةجديرحديت

كلطرحبينالفارقوبيان،القضيةنفسحولالاستشراقىالخطابتغيرإبراز3!

وأالخطابى"11والأسلوبقضايا؟منيبخهماحولالمباشر"11وإيزوتسوجولدتسيهرمن

مماالكثير؟،التحليلمنويحمل،بالغموضويتسم،أرمسترونجتتبعهالذممطالأدبي"11

متأثرههذافيوهى.التاريخيةللقراءةمنهاالأدبية"،11النقديةالمعالجةإلىأقربيجعله

والذينالدمحط"،الاجتماعاعلم1فيالمتخصصينالمسلمين"11الكتابببعضأيضا

و"رضا"،باميةامحمد1مثل،للإسلامألاجتماعيللتاريخجديدةقراءاتيطرحون

.(2ا)اصلانأ

*ءي!

الفصل.هذامنشه266U،صإ!زوتو،دراصةحولالعاكوب،جسىالدمحررمجثانظر1()

أيضاهوأصلاذورفاالاخحاع،علمليشخصصفلطيئ،أعلش*أمريكي"كاتهرباميةمحصد)2(

الديئ.الاحتصاععلمفيومتحصص،إكرافيأصلمنسلم
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الثانىالمبحث

الاخىاتبالمعتقدالإسلاروتأثرؤعص

المجطة؟الشرقيةبالأساطرالعربتأثرهل:الأولالمطلب

الالهة:ومجمعصالأسالاله

نإتقولذاتها،التاريخيةالظروبوجهة،المحمديةللبعثةآخرتفسيراأرمسترونجتقدم

لأداءإليهايرتحلونالىالمقدسةأماكنهملهموكانالروحصة،حيأقملهمكانالعرب

هىالكعبةكانتيعبدونها.الئالآلهةأحدحولتدوركاشاوالئ،القديمةطقوسهم

جلبمهالذيالإلهوهواهبل"،1للإلهمخصصةوكانت،الإطلاقعلىالأماكنهذهأهم

نأسبقمابينللربطمحاولةوفي.الآنالأردن؟النبطيةالمملكةمنالعربجزيرة

منوغيرعاوآشوربابلفيقائمةكانتالى)الأسطورية(الوثنيةالعباداتعنسردته

جانبإلي،الرفيعةالكعبةمكانةإنالكاتبةوتقول.الجزيرةعربوبين،المحيطةالبلاد

الأصلفيمخصصةكانتربمابأنهايوحي،الوقتذلكفيمكةفيالسالدالاعتقاد

تماثيلأوصنما1'0حولهايوجدوكانط!د+،ك!شا)1(للعربالأحمىالإلها؟للةاا

)2(.البيتتحجالئللقبائل"طوطميةرموزا11كانتأفاربماالي،للآلهة

مااوا،الوثنيةللآلهةامجمععندهمكانالعربإنأرمستررنجتقوللذلكإضافة

الأصناممنحولهاكانوما،للكعبةإشارةفيوذلك،Pantheoولبالبانثيون)3(يعرف

كمخاصه)أساطر(ميثولوجيابتألفيقوموالمالعرببأنتقرأفاإلا.خاصةبصفة

)4(.المثالسبيلعلىالرأفدين،وبلاد،اليونانفيالمحيطةالمجتصعاتفيالحالكانمثلما

لفظأطلقواالعربأنمنالرغمعلىإنهالرأممما؟هذامعتناقضفيتقولولكنها

(c)الغائا!عندالطءإلهعلىأرمسترونجحأطلقتحيث،الأولالمطلب،الأولالمبحث:الثانالفصلانظر

عى.Alهالإل(ى،اللفنفىالوثية،

البداثه،القبائلبعباداتارتطمذالأنالطوطم+،11العربكعرفلم.69صمحصد:الىسصذ:أرمسترونج)2(

أرمسترونجح.منهجعلىيغلبالذكطالعيم"11منولكنهدوركام،نظريةحسب

أممإلالتة،بعبادكمترحهونكانوالألحمالمفهرم،هذاالعربيعرفلمرالاغريقى.الآلهةمجمعهرالانثيرن)3(

الأسطررية..ممحعالآلهةترمنكانتالئالاغر!ة،الميثولوحيا"11عنمجتلفوهذا.بالئركالوجدحلطرا

133.4".trong, Karen, A History of Go!4(ثال(
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إلا،لديهمخاصة.ممكانةتحظىكانتوالئومناة،والعزىاللاتعلىا)1(اللةاابنات1

والروماني،الاغريقىالتراثفيالبانثيونأوالآلهةمجمعرباتتشبهلم،الآلهةهذهأن

)2(.الكائناتهذهأهميةلمفسيرألاساطيرإليالعربيلجألمو

،الجزيرةفياالوثنيةالآلهة11مفهومباختلافتقرأرمسترونجأنمنالرغموعلى

وتحاول،الالهةهذهتنتظمأساطيروجودوعدمبل؟الأخرىالأساطيرفيمثيلاتهاعن

الدييةالحياةفياللأساطير"1أهميةتعطىأنعلىتصرأنهاإلا،الكونيةالظواهر"تفسير"

والاضطرأبالقلقإن،الدليلإلىتفتقراجازمة"1عباراتفيتقولفهى.العربعند

تكنلم"،الآلهةاعباده1فيالعرب"11معتقدأتأنسببهكان،الجزيرةعرببينالروحى

كما)"(.الآلهةهذهعنالأساطيرمنالقليلإلايرولمو،الجزيرةفي)3(متأصلةجذورها

الأساطيرمرحلةفيقبلمنعنهتحدثتالذيالسماء""إلهمفهومتعميمتحاولأنها

بلالآلهة"،11منأيضاهوأدئة"،11أو،الأسمىالإلههذاإنوتقولالبشر،حياةفيالأولى

.()العربعنداإلهاأهمااوكان

كانولكنه،الكعبةربلأنها؟اللها11يقدسونكانواالعربأنأرمسترونجترى

كانتوالئالسماء""آلهةأوالأحمى"الاله11مثلمثله،اليوميةحياتهمفييوثرلموبعيدا

لم،العاخلقالذىهواللة11أنيعلمونكانواأنهموتضيف.القديمةللدياناتعامةسمة

مجردا.اعتقاذاظلألاعتمادهذاأنإلاالأمطار،واهبوأنه،الأرحامفيمايخلقوأنه

وتصم!ا)6(.ابالكليةينسونهالأزمةتمرأن.ممجردولكن،الأزماتفيلهيصلونقد

لذاالزصتا!،تقلباتأوالمصائب11!تأكثريعىككنلم(العربعداللمر"انجات1تعبرإنأرمسترونجتقرل1()

01اا-..صمحمد:المىسرد.مقدسةكائناتإلميفقطترمزكانترمماالذ"اشات1أنترىفهئ

ول.HistoryofملGod,p.741:أ!ضاوانظر011ا-ا..صمحمد:الن!سرةكار!ت؟أرسترونج)2(

المقدسة.الكائناتمذهالمقصودتوضحلمأرمترونجأنكما؟المفهومكذاالمقدى"11معئالعربيعرفلم

المقصود.ترضحلمولكها،أحرىأماكنمنوافدة"،11كانتالآلهةهذدأنتقصدربما)3(

بصناعتها؟قامواالذكنهمأفمخاصةالثر،مققداتالأساطر،روايةترسخومل)4(

حواللةأن!علصودكانوافهمالأمر.هذاكدوالقرآن،ألهتهمأحدهراللةأزيعتقدونالعرب!كنلم)ء(

العثماواتخلقمنسالهم)وبن:تعالىتولهذلكش.تزعمكحاإلهأهمفيلموو"الرزاق"الخالق"،11

انظر:60(1:الفبهرتايزلكون(لأئىاللهيقوئنوالقمرالثئ!وخروالأرض

04.d:A Prophet For Our Time, p!كا7لArmstrong, Muha

.d6(أول(

.AV:حرفوالز38،:الزمر2،2دونى:ونها:المعانهذدتعطىالقالآياتأرقامبعضأرسرونجحأوردت
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غيرإلهاأدثة"11كانلوكماابدا1:فتقول،مخيلتهمفيالإلهعليهكانلماتصررها

وتركهمبهميهتميعدلموالنساء،الرجالخلقأنبعدغاثب،كأب،مسئول

.(1)ااارلحملأقد

فيالسماء""إلهعنقبلمنقالتهماهناتكررأرمشرونجأنالواضحومن

فاتجهوا،قريبةآلههعنالبشرفبحثبعيدا،كانإنهقالتحيث؟البدائيةالمعتقدات

للأساطير.

تعقب:

؟مسئولغروإلهاالعربإله!نهل

إفاكانلوكمابداأدئة"11أنالوقتذلكفيللعرببداقدإنه11:أرمسترونجتقول

هذاويبدو".لأقدارهموتركهمبهمبهنميعدلمووالرجألالنساءخلق..مسئوليخر

وواححبالخالقهوأدئةبأنيومنونكانواالعربأنمناهى"1ذكرتهمامعمتناقضا

الكريمر(.القرأنمنبأياتذلكعلىوتستشهد،الأرحامفيمايخلقوأنهالمطر،

عنثقافتهامنأرمسترونجفيهاتسقطالىالكثيرةالمواضعإحدىهىحذهولكن

الاعتقادفهذا.تقوللماتعليلأوتوضيحدون،الإسلامىالتاريخوقائععلىالأساطير

فكانت.الأصليينسكانهاأيالهنود؟منالشصاليةأمريكاقبائلبنبالفعلسائداكان

يعدولممعأ،تركهماثم،والإنسانلمالعاخلقالالهإنتقولعندهمالخلقاسطورة

القبائل،هذهفيللإلهعبادةيرجدلالذا.لشأنهموتركهمعنهمفابتعديفعلون.ممايهتم

ومنهج)3(.معتقداتهمعلىتسيطرالئوهىيحفظونها،حئوتكررتروىأساطيربل

)4(.الاسلامعنالحديتفيالمعروفةالمستشرقينمناهجمنهوالإسقاط

ي!**

04.(1.Ibid.,)p
161.:الفكبوتأ00،وايازضال!ماواتخلقمنسأئهم)وبن:تحالىنرلهذلكمن2()

411-041.13,(3.Encyclopedia Britan+ ica,vol)
(t)طالإص!مى:التاريخعنالغربييزمحالاتفيالمنهج:الديبالعظيمع!دد.:المثالجيلعلىانظر،\

.م0991،الديهوالررنالرعيةالمحاكمرئاسة،والمملوماتالبحوثمركز:مطرالصرحة،
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وثنيه؟شعائر،الحجشعائركانتهل:اكفيالمطلب

الحج:شعالرعلىالأسطوريةالسماتإففاء.ا

ألاسلام،ظهورقبلقريشعندالتجارية"11الحجأهميةعنأرمسترونجتحدثت

للقبأئلالروحىالمركزهىمكةأصبحتبحيثالكعبةبناءأعادتقري!ثماإنوقالت

فيمعروفةكانتالى"الأسطوريةالسمات11بعضالكاتبةأضفتوقد.العربة

11ألاله11،المثالسبيلعلى،قبيلةلكلكانفقد.الحجشعاثرعلىالأخرىالحضارات

أطلقتأرمسترونجولكن،الكعبةحوليوضعكانوالذيبها،الخاصالصنم"11أو

11،الحرمفيقبيلةبكلالخاصالطوطمجمعت!ريشئا"إن:وقالتالطوطم"،11اسمعليه

أضفتكمامكة.فيبهاالخاصالالهتعبدأنقبيلةكل.ممقدورليصبحوذلك

هذاأو،عليهأطلقتكماالطوطم"،11هذاعبادةعلىالرمزيةصبغةأرمسترونج

كانمكة،في)1(لقبيلتهمالمقدسالرمزمعالاتحادإن11:فقالتالحجركط،النصب

ا)2(.االأصليةأوطافمفيبأنهميثمعرهم

نإقولها،الحجشعائرحولأرمسترونجنسجتهاالئالغريبةالافترإضاتومن

وهى)3(،الكعبةحولبالطوافالتقليديةالحجشعائريبدءونكانواماعادةالحجيج

فصلفيالأمطارأستجلابأجلمنالأصلفينثمأتربماالى(الطواف)أيالشعيرة

إليالسعىبعدالحجيجاتقالعلىالأسطورةحماتمنتضفيأنهاكماالشتاء)4(.

.(ا)الرعداإلهموطن11إليبذلكينتقلونكانواإفمفتقول،المزدلفة

كثرد.صورفيالمحازعرفتالعر!لغةأنإلابالرعز،الآنكعرفماالعربيعرفلم)1(

32(2.Muhammad:A Prophet For Our Time,)p
وليسالاعة،عقاربباتجاهالكبةحرليطرفونالححيجإنقرلها،الطوافعنذكركاالئالأخطاءمن)3(

.الحالواقعليهركحاعكها

(t)تقتصرلاالحرمفالأشهرالأجاذ--تكثرليكعادها-الفريةهذدـالمعلرمةمصدرأرمسترونجتذكرلم

محاولةرأى،فيهو،هذاقرلهاولكن.العامفصولكلفيفتأث!القصرية،السنةمعتدورهىبلالاء،فصلعلى

ليالجد!د،العام.مميلاداحتفالاافالصبيلعلىتقامكانتالئالأ!وريةلالاحتفالاتالحجشعائرلثيه

الأصاطر.عنحديثهامعرضفيذكرتكماوالومرية،البابيةالأصاطر

والالمنالاغرت!كدالحالكادكصاللطية،الهةالعربتعرفلمالمزدلفة"ا11هوالرعدإلهأدأى)د(

المعلومة.aهذمصدرتذكرلمحالأيةعلىولكنهاثقافنها.منحزءاالأصاطركانتالئالأممأىوالسومر!ن،

ForOur.33-32:انفر 3 Time, pp!"لمءrop!.يهـ:!م!مم!!ء،إيي
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الكعبة:علىالرمزيةإضفاء.2

بأضلاعهاالكعبةإناا:أرمسترونجتقول،الكعبةعلىالرمزيةلاضفاءمحاولةوفي

حاثطهأفيويقع،للعالمترمزبذلكفهى،الأساسيةالأصليةالاتجاهاتتمثلالأربعة

السماء،منسقطنيزكى،أصلمنالبازلتمنقطعةوهوالاسود"،الحجر11الشرقى

المقدسةبالمزاراتالمكىالحرمتشبهأنهاكما".والأرضالسماءبينمايصلبذلكفهو

تقول،الطوافشعيرةعليالرمزيهإضفاءفيوإمعانا.القدمالعالممدنفيعرفتالئ

)1(،الأرضحولالشمسدورانمتبعينالكعبةحوليطوفونحينالحجاجإنااأيضا:

هىالدائرةلأن..للكونالأساسىالنظاممعانسجامحالةفيبذلديكونونفهم

يثبتماوهو،البدايةلنقطةدائماتعودالدائريةالطوافوحركة،للشموليةرمز

فلسفتهاولأرمسترونجا)2(.المطرداالرتيبوالنظامالمت!كررةالدوريةبالعودةالاحساس

يتصلونالكعبةحولطوافهمفيالحجاجإنتقولإذا؟الطوإفا11حولالخاصة

يساعدهممماوالضمواردالشواغلمنأذهانهمالدورانهذأويفرغ،الدأخلى.ممركزهم

)3(.التأملمنحالةفىالدخولعلي

السومرية:والمعتقداتالحجشعائربينالمزعوهةالملة30

القدبم،السومرىالدينوبينالكعبةبينتربطأنأيضاأرمسترونجحاولتومد

السامىالجنسأبناءبينمشتركةبقداسةيتمتعكاننفسهالحرمأنايبدو1:فتقول

والأركانالدائره،فكرةمنهنبعتالذيهوالقدمالسومريالدينأنويبدو،كلهم

ي)0361وعددهاحولهاالمقامةوالرموز(،الأربعةالأرضأركأنتمثل)الئالاربعة

مقدسةأيامحمسةجانبإلىيوما،036منتتكونكانتالسومريةفالسنة(.الأصنام

خاصةبشعائرللقيامالتعبر(،هذاصح)إن"الزمانحدوداخارج1الانسانيقضيها

شعاثرأننظرها،وجهةمناحتمالا،تطرحوأرمسترونج".والأرضالسماءبينتربط

الثسى.حرلتدورالئهىفالأرضصجحالحكس1()

مكالتومنهمالبدانجة،القبانلثقافةفيرنياركناالدا!ة،لقطةوعودتهالزماندورةأىالدانرد"11تمثل)2(

انظر:مطردؤ.لصررؤأساطرهمفيوتظهرالأصلير،الحاليةأمريكا

i.لأ nett- stony/quotes. htء!http:// www. ithaw

.33.(3 Muhammad:A Prophet For Our Time,)p
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لأن،السومريينعند،المقدسةالخمسةالأيامتلكتمثلكانتالعرب"،11عندالحج

الكعبةمنتبدأالحجشعاثركانتفقد.خمسةأياماايضاتستغرقكانتالحجشعائر

عنها:تقولوالىمكة،خارجالمقدسةالمزارأتشئاليذلكبعدالحجاجينطلقثم

ا!)1(.أخريلآلهةمكرسةجميعهاكانتأنهاويبدو11

نأإلا،القمريةبالسنةالوأقعفيترتبطالحجمواقيتأنمنالرغموعلى

كانتبأنهاللإيحاء؟الخريففصلفييقعبدايتهفيكانالحجإنتقولأرمسترونج

شعائرعلىالأسطوريةالمفاهيمبعضتضفىوهي.تزعمكماالأمطار،لاستجلاب

تمثيلمنهاالقصديكونقدالمختلفةالشعائرتللثأنذكر)2(وقد11:فتقول،الحج

(r)لى
قاعإلىجميعاالحجاجيندفعاذالشتاء،لأمطارأستدرأزا،المحتضرةالشصتعسف

يحبلالمحيطالسهلعليالليلطواليسهرونثمالرعد،إلهيسكنحيث،المزدلفةوادممما

لمالذيتافسيرحما،على"الأدبيةالشرعية11منشيئاتضفىأنتحاولوهى".عرفات

كانتماحقااليومأحديفهملاانه11:فتقول،العربيةالبيئةفيقبلمناحدبهيقل

النىعصرفينسواقدكانوأأنفسهمالعربأنوالأرجح)4(،آنذاكتعنيهالشعاثرتلك

وغرها،بالكعبةوالعميقالوثيقأرتباطهمعلىظلواولكنهملها،الاصليةالدلالة)!(

.(..011)العرببلادفيالمقدسةالمزارأتمن

وبين،الأخرىالحجوشعاثرالطوافبينتربطأنأرمسترونجتحاولإذن

المزدلفة.فيالرعدلالهينحبرنكانراالحجيجأنرعتحينهذيـالاشار-"أرمسترونجذكرتأنسبق)1(

.-89!7صمححد:الىصر:أرمسترونجكارين:انظر

مغلرطة.معلومةأهامنالرغمعلىالمصدر،تذكرلم)2(

شعاثربينتربطأدأرمشرونجحتحاولوخاعيها.والإحهادالمشقةوإدخالإرحاقهاالمثصىبتعسفالمقصود)3(

العر-يعرفهالمالمفايموهذدللأمطار.استدراراالشى"،إله11مثلالوئية!الآلهةلأحدبالبادةوالترحه،الحج

الحديثةالقراءاتصعليهاتففىحديدد،احداثها1بصوردالثعاثرمذدلضصمنهاعاولةولكنهاالبيثة،ححذدفي

بالميثولرجا.يعرفمأأو،القديمةللا!اطر

علىحاءوقد!.إحماعا-وابنههرلأداثهاقامحيث!إبراميمسيدلاعهدمدمعروفةالحجضعائر)4(

Michael"وولف"مايكلالأمريكيالمسلملكابالأضرالفلاف Wolfeأقدممنيعدالج!إن!ا:تقولعبارز

انظر:.سة0041لمد-،انقطاعدون،الأرضوحهعلىاستصرتالئالد!يةالثمعاثر

3991.,AnAmerican's Pilgrimage to Mecca: New York: Grove Press:زWolfe,Michael: The Hadj

.67001-ص:انظرالموضرعهداعن!زيد.79-89صمحصد:النىيرزكار!ن:أرمحمترونجح)5(
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فتقول؟الطواففكرةتعممأنهاكما.تاريخىأوعلمىسنددونالصومرية،الأساطير

الىالنقطةإليداثماالرجوعيعىلأنهكثره،أديانبينالمشتركةالممارساتمنإنه

البداية،توجد،النهايةفيأنهتيهشفإنك11:فلسفيةنبرةفيتقولكمامنها.انطلقت

ا)1(.الخلردايوجدالدوار،العالممركزفيالمحددهالثابتةالنقطةفي،الدائرةمنتصفوفي

الثقافاتشىفيالماتدسةالأماكنمعظمإن11:فتقول)2(،الكعبةمركزيةعنأمأ

خلقتهاالئالأماكنأولكانتوأفالمالعامركزفيتقعأنهاالناسيرى،التقليدية

.(3)االآلهةا

تعقيب:

الوثية:للشعاثرالاسلامقبولمفالطة

رمز؟الكعبةهل.

بالرمزالحجارتباطحولالمغالطاتمنبكثرالحجعنأرمسترونجحديثاختلط

فهى.والبابليةالسومريةالأساطيربطقوسالحجشعائربعضشبهتكماوالأساطير؟

فهميطوفونحينوهمفة،رمزهىالمسلمينعندالكعبة11:المثالسبيلعلىتقول

تحدث،الجاهليةفيالعربحئأو،المسلمينمنأحذاأنيردلموا)4(.احولهيطوفون

عندهمكانتفالكعبةالرمز.معئيعرفونكانواحئأو،بالكعبةيتعلقفيماالرمزعن

وضعبيتأول)إن؟الأرضفيللناسوضعبي!وأول"،الحراماللةابيت1دائما

وليى،بالفعلكائنمادكمابناءفهوئلعالمين()3(،وهدىمباركايكةلفذيللئاس

لعموموضعبيتأولحعيالكعبةأن،الآيةهذهفيعبادهيخبروتعالىسبحانهفالمولىرمزا.

!ه:علىوقال،عندهويعت!!وناليهويصلونبهيطوفون،ونسكهملعبادتهم،الناس

.99-89:بقالا(1)

القديمة.الأططوفي،والجبالوالمعابدالمقدسةالأماكنمركز!ةأهميةعن،-132ا31ص:الثانالفصلانظر)2(

الحديثأنوالواقعالقدرممة.اتاصتحذدإ!رضخرجلاائ!بةصركريهأنهأترحيأنخاولىو؟رمعترولج

الذى+الأرضصد11كابهفيالك!اثيبهقالحيثأنجاحديثامرضوعايعدلمالعامركزفيالكبرقوععن

للعالم،بالنسبةالكعبةممركز!ةقالكصاكبه.احدفيإعليادصرصيا3رذكبلالكابعلىاقفلموفيك،ترجمه

(cص)انظر:النجارزغلولالدكتورومنهمالمعاصرينالعلصاءمنعدد ry3(.حامى

.99ص:السالق)3(

Aالاد:تار!خالتسحيلى:الفيلمليذلكقالت)4( History ofGod.

69.:ع!رانال)5(
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ا)1(.أدلهالعبادةوضعبيتأولولكنهقبلهالبيوت"كانت

عندهمفالمعروف.كثيرةمؤلفاتيخهوكتبت،العربعندمعروفالكعبةوتاريخ

جبريلجاءهمنها،فرغوحين،الكعبةببناءالسئلاإبراهيمنبيهأمرقدسبحانهاللةأن

كلفيكلهاالأركانيستلمان،السلامعليهماإحماعيلومعهسبعابالطواففأمره

كلها،المناسكفأرأهالع!جبريلجاءثم،ركعتينالمقامخلفصلياثمطوأف،

برميالس!لاالخيلإبرأميموقامرعرفة،ومزدلفةمئوأراه،والمروةالصفابينوالسعي

كلهاالمشاعروحئ)2(.السفلىوالجمرة،الوسطىوالجمرةالعقبةجمرة،الجمرات

دخل!حينالوثنيةالمظاهربعضشاهاوإن،القدمفيمتأصلهبأحمائها،معروفةظلت

وبقىهو،كماالأماكنأصلظلولكنلحى،بنعمرويدعلىللجزيرةالأصنام

.الاسلامظهورحئوالعمرةالحجوشعاثر،للبيتالعربتعظيم

الشرقية:والأساطروالعمرةالحجشعائربينايعثابهزعمبطلان.

الحج،وشعاثرالمشرفةالكعبةعلىالأسط!ورية،رؤيتهامنأرمسترونجأضفت

يلى:فيماعليهاالردنرجز

لامرسلقولهوالشتاء؟فصلفيالأمطارلاستجلابنشأالطوأفإنقولهأا.

رالبابليمالسومريين.ممعمدالطوأفلتثصبيهالكاتبةمنمحاولةولكنها.دليليدعمه

أثناءأنفسهماليهودذلكفعلوقد.الآلهةطريقعنالأمطاراستجلاب،فيوغيرهم

منطويلةفترةبعدالأمطارلامتجلاببعل،للإلهبالصلاةقامواحينالبابلى،السى

الثماليةأمريكاسكانمنالبدأئيةالقبائلكانتكما.الهلاكمنوخوفهم،الجفاف

أماالأمطار)3(.لاستجلابالمطر"ابرقصة1عرفتاحتفاليةرقصةيمارسونالأصليين

.03ا03-110كثرر:ابنتفرنحتصر)1(

رضدىتحقيقالأرزقي:أحمدبناللةعبدبنمحصدالوليدأبرالآثار:منفيهاحاءومامكةأخبارالأزرقى:)2(

قبلقريثى:أديبعواطفد.وانظر:6611-167ام،979اهـ-rAAالمافة،دار:بروتملحى،الصالح

.2-66267:الاصلام

اضبدلالإسلامأدبالرثنية،لصقهومحاولة،الاعلامعلىالهجرمعلىدأتالئالاترنتعراقعأحدفىعم)3(

لذا"الرقصيعرفرالم11الجاهيةعربإنالمرقعهذاميقولالاصتقاء.بصلاذالأهطر"،الاصخلاب1الوثيةشعائر

الجالرؤوسفرقعنالالهةبدعوذكانراالدانجة،الغبائلمنعددعرفهاالئالمطر،رقمةممارسةمنبدلا

الظر:هذدـالصلاد:فيالمعروفلالدعاءواصتبدلهاالاصلامفجاءالآرب(،بلوغمنبقصة)سثهدا

t=591؟.www//:ptth annagedcafe. com/ showthread. php.الإرببلوغفيوردماهيإليها،المثأررالقصة

كانتالعربأنالأعصال؟هذدومنالاصلام".ألطلهاالقالأعمالمن،الجاهليةفيالعربعليهكانما+ييانفي:

فيوعقدومافحزموهماوالفر،اللعإلم!عصدوايستصطروا،أنوأرادواكهم،السماءوأمسكتأحدبتإذا11

محصردالد:انظروصتقونه".اللهيدعرنواتبعرها،وعرحبلفيوأصحدوها،النكلانفيهاوأضرمواالبقر(أذناب

الأثرى،كحةمحمد:وضبطهوبصحيحهبثرحهعئ:العربأحرالمعرفةفيالإرببلرغالالرص:شكرى

في:الرثةالركمظاهرمنالعديدحرمالإسلام(نوالمعروف3..21/د.ط.،،العلميةالكتبدار:بروت

ولاوعلةولاسائهولابحرةمناللهجعلأما:تعالىقولهفيوالاثبةالجرةتحرمدحاءماثلالجاهية،

ء..3011:الماندةا(00حام
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تأريخفييبحثالذيالتعميم"11منهجولكنه؟الطقوسهذهابدايعرفوأفلمالعرب

11.البدايةمنذواحداكانالمعتقد11أنإثباتلمحاولةامشابهةاطقوس1عنالبشر

والشرق،والجنوبالشماء)أيالأصليةللجهاتترمزالكعبةإنقولها2.

بذلل!فهوالسماء،منسقطنيزكي،أصلمنوهو،الأسودالحجروأن(والغرب

عربعنأبداهذايردولم)1(.أخرىرمزية"11صورةفي،والأرضالسماءبينيصل

الرمز.يعرفوالمو،الجاهلية

إشارةفيالدائرة"،11فكرةمنهأنبعثتالذىهوالقدمالسومريالدينإنقولها3.

وعددهاالكعبةحولكانتالئ(الأصنام)تقصدالطوطميةالرموزوأن،للطواف

ومعتقديوفا.036منتتكونكانتالئ)2(،السومريةالسنةأيفئاتشبه036،

نأيثبتولمكئيرة)3(.مققداتفيوجدبلالسومرينن،علىيقتصرلماالدالرة11

هذاثبتولوبهم،مباشراحتكاكعلىكانواأوبالسومريننتأثروامكةفيالعرب

إلى،شعائرهمعلىحافظواولمامكة،أهلعبادةفيواضحةاثازالتركتاريخئاالتأثر

هى.كماحدكبر،

لمالعربأنمنالرغمعلىالرعد"،إله11هوعندهمكانالمزدلفة"11إنقولها4-

موحياكتبمنالعربالباحثينمنيوجدولكنآلهتها.ولاالكونيةالأساطيريعرفوا

إبراهيمرباللة،يعبدونكانواالعربإن11:فيقول،للطبيعةآلهةعبدواالعرببأن

صحيح،كيرالرأيوهذاا!(.اوالأصناموالأروأحالطبيعةآلهةعبادتهمفوقوإحماعيل،

نإوقيلالأصلى.المعلرمةمصدرأعرفولاالسصاء،منضطوأنهنيزكى،أصلمنالأ!ردالحجرأنيحتقد)1(

كابه.فيالمعلرمةلهذهأئرعلىأعرلمولكئمكة"،إلىالطريق11كالهفيهذاذكرأصدمحصد

وتحاقب،.مق5021عامحوالميالبابيةالدولةوظهرت.م،ق0003عامحوالميإلىال!رمرينتاريخيعود)2(

65-10.662/:العامالحضاراتتار-ت:.مقالسادسالغرنحواليدبختنصرظهورحئوالدولالملركعلها

.م.قالخامصالقرنحواليزرادثظهورنذوذلكبالمحرسية،تد!نكانتالوقتذلكفيفارسأنكما

النين.آلافمذاندثرتقدالرمريةالحفار-!نتالاصلامظهوروقتفيأنهيمئوهذا.1224/ق:السا

-ت،القديمةالبدائهالمققداتسكئرفيعوريةقضية،الدايةل!قطةوعردتهالزماندورة%يالدانرهتمثل)3(

تعصلاالعاقوىلآن،دائرةلفيدورالجاؤلطئئكلأن،الثمالةأمريكاليالهنردتققددـقبائلكانتماذلك

أفمحئ(الخوموكذاكالكرد(،)دانريةوالأرضالصاءثلدانربا،يكرلىأريحاولضىءوكلدوانر،فيدانصا

انظر:معتقدالهم!تشبهالطيررمققداتلأندوانرفيأعشاشهاتئالطيورأنيققدون

.i nett- stony/quotes.htffdهتhttp:// www. ilhaw

(t)946.ص:الدكاناتقصةمظهر:طيصالى
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اللة.إلىهايتقربون،ساذجةبدائيةبصورة،الأصنامعبادهإلايعرفوالمالعربلأن

القبائلبعضعبادأتفيسائدهكانتبل،العربيعرفهألمالأرواح"،11عبادةأنكما

.الأسلافبعبادةوعرفت،البدائية

،انذاكتعنيهالشعائركاساماحقاأليومأحديفهمالا1إنهقولهأفإنوأخيرا.ه

لأنمردود؟أيضاهولها"،الأصليةالدلالةالنىعصرفينسواقدكانواأنهموالأرجح

قديكونواربما.إسماعيلوولدهالسكلاإبراهيمبأبيهماذهأنهمفيارتبطتالشعاثرهذه

وكانالحمس،وابتداعمكة،أهللغيرعرايا،كألطوأفمنها،ليسمافيهاأدخلوا

كماالحجةذيشهرفيالشعائرأداءعلىداومواأفمإلاصأمتا)1(؟يحجمنمنهم

)2(.وأجدادهمآبائهمعنورثوها

***

:الجزيرةاطرافعلىوالمسيحيةاليهودية:اكلثالمطلب

الجزلرة:فياليهود10

فيإنهفتقولالفترد،هذهفي.ممكةالمحيطةالروحيةالأجواءأرمسترونجتستعرض

المشكوكالأصولذات،اليهوديةالقبائلبعضتوجدكانتمكة،ثهالوفدكالمدينة

علىتزيدلمدةالعربيةالجزيرةفيعاشواالجزيرهيهودأنأرمسترونجوتفترضفيها.

منأولكانواأنهمترىكما.لفلسطينالرومأنيوالغزوالبأبلىالشىبعدسنةالألف

المحلدم،7991والرزيع،للثرصحنوندارترنى:والتوير:التحريرتفحرعاشور:ابنالطاهرعمدالثخ1()

.2812/ج:الأول

يخرجونم،ليالمماذبهويقضون،الحجةذيهلالرأواإذاالمحازذكطإلىنصرفرنالجاهليمافيالعربكان)2(

منالتاصعفيالحجيبدعونم،الترويةكومالححةذىمنانساليومعيولذابالماء،ليتروواعرفةإلىالترويةيوم

الاصلام:تبلقريق؟اAA-1/871:الأزرتي)انظر:مئأيامفيالجمراتوكلمون،بعرفةيخقفونالحجةذى

الناء،يقربرنولاالطيبيممترنولاالاحرام،كدالثيابنحيطمنيتحردونأيضاكانرا603-703(.

!اإلاال!ابق(.والر!رةالتحركر)انظر:.كلئالهدىونحرود،والمروةالصفابينو!سمون،بالتريطرفرن

-503:الاصلامقبلترلمحىt/911ا:الأزرمي)انظر:ماخاصةتيةقيلةلكلكانكماالق،لفصيلبونكانرا

دإوفبل.وعادنهالذلأحلأى1(،69الآيةمنالقرد:ألفه(وائعنرةالحبئ)و"لثوأ:تعالىقالوددا3(،60

صوالتو!ر:)التحر!رالأعنامإلىالتقر!منابهبةفيالناسنوايايخامركانمماالنيةلتجربدلد"،ابقولهالتقييد

تعالى:قالكما!،إبرايمثريحةعنورثرهافقدالعبرب،عندالعباداتأشهرمنوالحج22(..'91-1

أمةأقدمهمالعرب"إنفيلحئ27(،الحح:001،فاهركلؤعلىرجالاكوكبالحجا"سلي)واذن

A(.21)السابق:"،تعالىلتةصىالكحبةزياردأن!تقدونركانرا،الحجعرفت
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.المدنيخأاليهودمنالتجاربعضوجودجانبإلى،الشمالفيوخيبريثربفياستقر

معامتزجوأأنهمإلا،ديانتهمعلىحافظواانهممنالرغم"على:أرمسترونجوتقول

المييزالصعبمنوأصبحعربيةأحماءواتخذوالغتهموتحدثواالمختلطبالزواجالعرب

أسعاييوسفتحولحين،اليمنإلىاليهوديةدخلتوقدا)1(.االعربوبينبينهم

اليهوديةمملكتهولكنم،051عامفيأليهوديةاعتناقإلى،الجنوبيهالعرببلادملك

المسيحيةاعتنقتأنالمملكةهذهلبئتومأم،525عامالحبشةأيدىفيسقطت

)2(.النسطورية

المسيحية.افرطقةمنعور2.

بالزرادشتيةتدينكانتالئالفارسيةالامبراطوريةبينالشماليةالحدودوعلى

الئالمنطقةهذهفيالقبائلبعضتوجدكانت،المسيحيةالبيزنطيةوالإمبراطورية

وكلاهماcif)النسطوريةالمشحيةأوMonophysitءالمونوفستية)3(المسيحيةاعتنقت

وتقول(.)المسيحيةصورمنالمارقةالصورأو،الهرطقةمسمىتحتتدخل

منهماكلحرصت،العظميينالإمبراطوريتينبينالقاثمللصراعنظراإنهأرمسترونج

منولحمايتهافافستها،معحدودهالتأمينالشمالفيالعربيةالقبائلاستقطأبعلى

البيزنطيةالحدودعلىالمقيحةغسانقبيلةقامتالمن!ة.فيالصحرأويةالقبائلغارأت

درلةكانتحيث؟البيزنطيينحلفاءمنوأصبحتالمونوفستيةالمسيحيةباعتناق

تدينالىالفارسيةالامبراطوريةمنالمسيحيةالامبراطوريةلحمايةحأجراتمثلالغساسنة

الايمانإلىسورياضرقىفيالعربيةلخمقباثلتحولتاذلكعلىوردابالزرأدشتيه)6(.

حكامالخمعرببتعيين(فارسحكام)منالساسانيونفقام،النسطوريةبالمسيحيه

ا)7(.االحيرةوعاصمتهاحدودهميحمىحاجزاممثلدولةعلى

42-41,.d:A Prophet For Our Time, p!م!7ل(1Muha)
6AVص:عصلىالىصذ:أرصحترونج4تكار)2( -A.

11.إلهية11واحدغطيعةلهالمشحإدالمرنوفشةأوالمرنويخز!ةالميحيةتقرل)3(

(t)اللامرت(.ربايخةوطيعة)الاسرت(،ثريةطبيعة؟طبيعتانلهالمي!إنالنطرريةالميحيةتقول(

AHistory.361أبفا:وانظر87؟صمحصد:ادحيسرذ)5( of/ God, p.

.AVصمحمد:النىصرذ)6(

.87AA-ص:الابت)7(

(rA
http://kotob.has.it



فأصبحتالمونوفستية،المسيحيةاعتناقإلىالحبشةتحولتفقدالجنوبفيأما

فيالتغلغلعلىالنجاشىحأكمهابتشجيعقامتألىليزنطة،حليفةبذلكالحبشه

تحولتأنلبثتماالجنوبيةالمنطقةأنإلا.القسطنطينيةلسلطانلإخضاعها،اليمن

من!ة،العربيةبالجزيرةالمحيطةالمنطقةهذهبذلكوأصبحت،النسطوريةللمسيحية

الجزيرةعليهكانتالذيالواقعهوهذاكانإذنالامبراطوريتين)1(.بينديىصراع

وسطأعرابتحاصرالمحرفةالمسيحيةصورأصبحتحيث،الاسلامقبيلالعربية

عيونتبهرنجرأنفي)2(11المهيمنةالمسيحيةالكنسية11كانتحينفي؟العربيةالجزيرة

رفيلاامن!ة1تعتبركانت،العرببلادأنرأيهاوفي.ارمسترونجتقولكماالبدو،

تلكإلىالنفاذفيوالتقدمبالحداثةارتبطتالئالمتقدمهالأديانمنأيينجحولم،لها

.3()ااالمن!ة

التجارالتقاءعنأرمسترونجتتحدث؟بالمسيحيةالعربتأثركيفيةوعن

منهمعرفوأأفموكيف،رحلاتهمفيالمسيحيينوالنساكبالرهبانالعرب

بتسميةوقاموابل،والحسابالقيامةويومالجنةومفاهيم،المسيحمصص

به،الموحىالكتابفكرةوأعجبتهم)4(،الكتاببأهلوالمسيحييناليهود

نأأرمسترونجترىكما(.)العربيةبلغتهممقدسكتابلهمكانلووتمنوا

كان،والمسيحيةاليهوديةأي؟الدينمنالمتقدمالشكلهذابأنالعربشعور

.-8687ص:بقالسا(1)

نجاهاالئالبهةوهي،"ألرهة"كنيةأو+الففبس"بكنبةيعرفكانماإلىتثرأرمسترونجأنببدو)2(

نقل..وكانالبهةهن!يخاء!اليىتاهلاضذلقدألرهةوكان11العربحجإل!هاليصرفصنعاءلطألرهة

فيهاونصب..!صيعاذعاحبةبلقي!قصرمنبالنمبالجقرشةوالححارةافئع،الرحاممنالعددإليها

1هـ-8041:للتراثالركاندار:اطهثام:لابنالبويةالس!ةرالفضة..+.النصبمنصبانا 91، AV/

أهامنالرعمعلىهذالها+،ربالا1كانتالعربدطقةإنأرسترونجتقول85.صمحمد:الن!!رة)3(

11.إله!أهم!دونهكانواإىوقالتا،اللة11(والأحمى،الاله!بلونكانواالعربإنقبلمنتالت

الشية.هذهعليهمأطلقالذىهوالكرعالقر؟نبل)4(

42-41..AProphet For Our Time, p(5):!م!ء،!ولM
الت!ئهذاأنوالمهم.نفوسهمفييختلجكانلماالخاصةقراعقاتعرضولبهها،قالتهلمامصدراالكاتبةتذكرلم

العرية.بلقهممقمسبكتابحاعممحين،تقولكماالاصلام،جلبيهعنه،تحدثتالذى
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باتباعمقارنةروحيةبدونيةيضعرونجعلهم؟التقليديةوثنيتهممناعلى

لم-يعتقدونكانوا-كماقريضماأصطفيالذيفاللهالأخرينن)1(.الديانتين

لهميكنلمو،السلامعليهموعيسىوموسىإبراهيممثلرسلأأبدالهميرسل

ايعيرونهم1بهمالمحيطونوالمسيحيونإليهودكانولذا،بلغتهممقدسكتاب

يتملكهمالعربكانوبالمقابلاللة"،منوحيأتتلقلم،بربريةشعوببأنهم

عندهمليسمايملكونكانوامنتجأهوألاحترامال!صاهيةمنمختلطةمشاعر

)2(.المعرفةمن

تعقيب:

رى؟والنصاليهودبمعتقدات!النيتأثرهل

هو،الاسلامنشأةعنحديثهامعرضفيأرمسترونجتطرحهالذكطالمالتالعامل

نأبالذكرجدير.الحينذلكفيالعربيةالجزيرةفيعرفتالىال!يةالأديانأثر

مباشرةبصورةالاسلامننمأةفيوالمسيحيةاليهوديةأثرقضيةتطرحلاأرمسترونج

عنالمستفيضحديثهاثنايامنيفهمبلالمستث!رقين،منشقهامنيفعلكانكما

شابهماوهوالتأثر،ذلكإلىتضيرأنها،الجزيرةفيوالمسيحيةلليهوديةالتأريخىالتواجد

منهم؟الطرحهذاإلىالمسشرقينمنعددسبقها.وقد.المغالطاتمنكثيرايضا

منمنتخباامزيجا1إلاليعى!افيبهأتىماإنصراحةقالالذممطجولدتسيهر

والمحيحيةاليهوديةبالعناصراتصالهبسببأستقاهاأوعرفهادينيةوآراءمعارف

عاطفهتوقظبأنجديرة!(،البىى)1رأهاوأنه،قولهحسببها،وتأثروغيرها"

.136(1.A History of God,)p
136.135-(2,.0.A History ofGo)

يعيروذكانراالمسجيينأذيردلمأنهإلاالمما!ر-"هذهعلىالكرمالقرآنبأياتتسثهدلمألهاهنالرغمعلى

بحاءمادلكرمن.المدينةصا!-من!رلل!المعاصريناليهردعندلكجاءبلللرحي،تلقيهمبعدمالعرب

مصدقالفهعدمن!بئجاءهم)ولظالرحي:منكدهبم.ممامكةأهلعلىالهوداصتقاحعنالبقردصر-

حداثية،فراعذهىوهذدـالقراعؤ،918.ابقرذ:001،كفرواائذينعئىيثتمخونمبنهنو!ئوأمعفمئما

الروايةتانددلم:إد،النفوسفييختلجكادماوقراءدالتاريجة،الأحداثباءإعادد،أرمسترونجحفيهاتحاول

التاريخية.
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كذبواممن!،النىمعاصرىبعضقالهمانفسوموا)1(.اوطنهبئعندحقيقيةديية

يعفمهإثمايقولونأ3لهمنعلم)ولقد:لعالىقولهفيالكريمالقرآنعليهمفرد،برسالته

نأرغم!)2(،مبينعربنلسانوهذاأعجميإليهيلحدونائذيلسانبشر

وأحدة،مرةالرأهب،ببحيرالقائهتعدولا!البىبهااتصلالىالأجنبيةالأوساط

الأثر)3(.هذاكلعندهيحدثأنيمكنلاماوهو

العربية:الجزيرةلياليهود.

فيعاشوأوأنهموخيبر،يثربسكنمنأوكححمالجزيرةيهودإنأرمسترونجتقول

التاريخيةالدرإساتولكنالبابلى.الشىبعدسنةالألفعلىتزيدلمدةالعربيةالجزيرة

نإويقال،العربيةالجزيرةشبهفيأليهودأستقرارتاريخالمعروفغرمنإنهتقول

وبابلآشورهزمتأنبعدالجزيرةشبهثهالإلىلجاتاليهودمنجماعاتبعض

.225-21،4ص:والثريعةالعقيدهحرلدتسيهر:1()

.301:النحل)2(

ويرالقضبة.ححذدعلىالمنرجصينردفيولملثريعة"،ا/لعقيذحولدتيهركنابامن2صهامشانظر)3(

فرلرزالألمانلمالعابيئهقد،الأخرىالمذاهبمنوالانقاءالجمع(نإلىكتابهمنآحرموضعفيحرلدت!يهـر

.Kباللفة9091عامالصادرالدياناتعلموصصادرسجلاتفي)وردالخضر"القمة1تحليلهفي75،اولءا

اليهرد!ةالعناصروبمضبل،واليونانيةالابليةالأساطير!تمتأخردأصداءعلىفيهاعثرأنهيذعيحيث(،الألمانية

عليهعثراوحين3ـأبراوـ،فقد!المسيحلأنزعمههرتحديدا،افولرز!ا1قولمنع!وقفتوالذى.والمسيحية

فيوذلكالإصلام،فيمثيللهايوحداالأ!رر-اهذدـ11بأنقائلافرلرز!عقبئمالمعبد.فيالحكمة"11وحدادـيعلم

القصين،بيزتثابهالراقعفي!رحدولا.+الحكمةامعلمالخضر،لياثمالمكةفقداحينوالحضر،موصقصة

ماأدرىولا،تحتمللاماالروا!اتبمضمجصلونتنالذالمثرقينبحضمنهجعنيختلفلافولرزمنهجأنإلا

القصة.هذدمنبالانجيزيةالجزءهذاعلىإلاأعثرلموالألمايةباللغةالنصأصللأن*،المسيحابوالدى1المقصودهر

المالية.أمركافيالأصلننالمشودقبائلكاصاطر،أخرىأصاطرئيثيللهاالخضرتصةإنأ!اترلوهر

لهايوحدأنهيزعمأنهكماشباكا.فيوهىالأرضمنتنبعثمتمرتأنها!تقدالئ"الذرة!إثهةأسطورةهىوهذد

لفشيهلها(القرنينذىفصة)كصدالأكرالاصكندرقصةوأن،والبابليةالاكر!ةالأساطرفي!ثبههاما

الأساط!"و!االغموض"7فيالنفسيةالراحةدائمايجدونكانواالناسإنبقرلههذاعلىوكعلق.الفارسيةالأصاط!

بينثامهاويانللا!اطرأرسترونجطرحأطربصتكئرا!قولهمايختلفولاجديد.عالمفيالأملتحىالئ

والمنهجتديمفالطرحالرليع،فصلوعامكل-القلمالاله-:موتالجدبدالإله.يملادالأملوإحياء،العرب

وعرانه:الكتا!كلتالأولالضمحواشي2،هامى792،عىوالريعة":*العقددحودلتسيهر:انظر:واحد.

ايضا:وانظر!"."محمد

Routledge Curzon,كمة،د،،ء:in the Quran and Islamic Exeges!صWheeler, Brannon, M

11..studiesin the Quran,,2002 p
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نأبعدبدأالاستاقرارأنإلىآخررأكطويذهبلليهود،والجنوبيةالشمالية،المملكتين

بلواحدةدفعةتكنلماليهوديهالهجرةأنوالأرجح.اليهوديةالتمرداتالرومانأخد

كما)1(،ويثربالقرىوواديوخيبرتيماءفياستوطنتمختلفةجماعاتشكلأخذت

اليمنر(.فيأليهودبعضوجد

تقولكماسنة،الألفعلىتزيدلفترةالجزيرةفيعاشواقداليهودكانوإذا

المدينة،فيوحلفاؤهنماليهودجيران،والخزرجالأوسيتأثرأنالأولىكانفقد،الكاتبة

اليهودكان،الكريمالقرآنفيوردكمابل.يحدثلمماوهو،اليهوديةبألديانة

بعثهحينولكن،منهميكونأنأهلأالمنتظر،بالبىوالخزرجايأوسعلىيستفتحون

ثمامصذقالفهعندفنيهابئجاءهم)ولظ:تعالىقال.بهكفرواالعربمنالله

بهكفرواعرفوافاجاءهمفلفاكفرواائذينعلىيحثكتحون!لمنو!ئوامعهم

أ)3(.ال!فرينعلىالفهفلغتنة

:الاسلامقبلالكظبأهلبأخبارتعرفلمقريش.

بعثت!،النىبعثةبعدأنه،الكتابأهلبأخباراقريش"علمعدميؤكدومما

لهم:فقالوا،بالمدينةاليهودأحبارإلىمعيطأببنوعقبةالحارثبنالنضرقريش

،ولالأالكتابأكعلفإنهم،بقولهوأخبروهمصفتط،لهموصفوامحمدعناسلوهم1

قالوأص!النىعناليهودأحبارسألواوحينالأنبياء".علممنعندناليسماوعندهم

يهرديةبطرربحوارهماقاتنجنقاعوبموالنضر،وبنر،قريظةبنوهىيثربفيالعريهالقائلاكبركانت)1(

طغةيؤلفردظلراأفمإلاعريةأحماءواتخنراوبطونقبائلإلىفانضمواالعرببحراهماليهودوتائرصضر-"

لملمعاوضعواأفمكمامها،قدمراالئوالآقاليمالمدنإلىانتساممعلىيحافظرنف!نوا،العربعنمتحاحزد

.دالظر:011.ادء.يرسىمعاهمهزورووادىالاعتماد،بالعبريةيعئبطرانفرادى،عبريةأحماءومواضعهايثرب

.261كىم،7391الجامية،الثقافةموصسة:الإسكندر!ة:الإسلامقبلالعربتاركخ:لمصاالعزيزعبدالد

233.ص!/rهـ،4مجلدوالصهيوية:واليهود!ةاليهودموصرعة:الم!ىالوهابعدد.)2(

الاصلام:مللممويقولوناثمركين،س-أعداثهمعلىالرسولهذا.كلحئصتقحرنالهودكان98.القرد:)3(

عصدوقالبه"كغرواقريق-ترصلهاللهبثقلحا،وإرمعادقتلمعهلقتلكمالزمانآخرفينىيبثإنه3

ملما،مفهقبل!داللةبرسرلىوالخزرالأوسعلى!شقحرنكانرايهرداإن!ه:عباسابنعنإحاقابن

ئنأطمراالذاتقراحودمعترياحبل:بنمعاذلهمفقال.فيهيقرلونكانواماوححلواكفرواالعر!مناللةبفه

!لاصلام1فقاللعفته،وتح!فرلهصعوثبانهرتضروتا!ئرك،أهلونحن!ممحمدعيات!تفتحرنيهمفقد

)ولصقرلهم!ذلكزالدفانزللكم،نذكركنابالذىمرومانعرفهيئBala.ماالفكل:بقأحرشكم"

1.88/:كثادتتغسرمحتصرالظر:0ا98القر؟االفه.......،كدمن!بجاءهم
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فرجلوإلاهرسل،نىفهوهنأخبركمف!نهن،نأمركمثلاثعناسلوه1لهم:

11،عنهسألتمعماغدا"أخبركم:قال!شالبىسألواوحينا)1(.ارأيكمفيهفتروامتقول

محمدوعدناوقالوا:مكة،أهلأرجفحئ،ليلةعشرةخمسالوحىتأخر.يستثنلمو

أحزنحئعنه،سألناهعمابشىءيخبرنالافيهاأصبحناقد،عشرةخمسراليرمغدا،

جبريلجاءهثممكة.أهلبهيتكلمماعليهوشقعنه،الوحيمكث!اللةرسول

عليهم،حزنهعلىإياهمعاتبتهفيها،الكهفأصحاببسورةوجلعزاللةمنأ!

عزاللةوقول(،القرنين)ذىالطوافوالرجل،الفتيةخبرمنعنهسألوهماوخبر

إلأالعلممن؟وتيمومارئيأمرمنالروحقلالروحعن)ويسآئونكوجل:

قليلا!)2(.

وإنالمنتظر،النىعنيسألوناليهودأحبارإلىبعثوامكةأهلأنهوهناوالشاهد

فلامكةأهلأما؟كتابأهللأنهم!،عبداللةبنمحمدبالفعلهوأنهيظنونكأنوأ

الوحىبهيخبرهأنقبلشيئا،يعلم!النىكانلوأولىبابومنبهذا.لهمعلم

عشرحمسةبعدوليىحينها،فيعليهمولردالأسثلة،هذهعنالاجابةلعلمألالهى،

كانأنهأو،البعثةقبلللمدينةارتحلقد!النىأنيردلمكما.الوحىأتاهحئيوما

وأهل!البىبينلقاءاولأنإسحاقابنعنوردوقدبل،هناكباليهوداتصالله

مننفرقالوا:؟أنتمامن1لهم:قال،لقيهموحين،الحجمواسمأحدفيكانالمدينة

عليهموتلاالاسلامعليهمعرضثمنعم.011قالوا:يهود؟مواليأمنقال:،الخزرج

محبهم.علىالاطلاعأوباليهرد؟!لقاثهعلىتأريخيدليلأكطيوجدفلا)3(.القرآن

ولأخذوا،عليهقومهلسجلهالبعثةقبلاليهودأقوالمنشيئاردد!النىكانولو

لهمكاذقدف!هم،أمرهممنكانماالأولاللعرفيذهبراقهعن؟ثلاثعناسلره1اليهرد:أحبارقال1()

هي؟ما،الروحعنوصلردنبر"؟كانماومغاركا،الأرضثارقبلغ،طوافرجلعنرطود،عحيبحدث

11.لكمبداماأمرهفيفاصنعواتقؤلرحلف!نهيخبركملموإن،فاتبعوه!فهوبذلكأخبركمف!ن

انظر.الكهفسوردنزولسببفي!هجاساينعنإسحاقابنمحصدعنالحدثورد85.اء:الاص)2(

.804عى:الثافيالمحلدكثر،ابنتف!نحتصر

)3(I!ايا1لبحض:بعضهمالق!،النىمنذلكالخزرجمنالقرهذاحمعحينولكن،يعرفهميكن!!لن

وقبلراصدقرهبأنإله،دعاهمفيمافأحابود.إلبهتبقبهمفلامرد،يهتوعدحممالذىال!إنهواللهتعلصواقوم،

1/265.خام؟ابنس!دمختصرالاصلام".منعيهمعرفمات
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يترلكانالوحيلأنالقضيةاختلف!فقدالبعثةبعدأما.يحدثلمولكنهذلك،عليه

)1(.قومهموأحوالالأنبياءمنسبقهمنبأخبار!النىعلى

العربية:الجزيرةليرىالنص.

أنهوردالذممط،الراهببحيرىإلايلتقلم!النىأنفالمعروف،النصارىعنأمأ

مألبحيرىلأن،السنصغيرالوقتذلكفي!النىوكان،البعثةقبلواحدةمرةلقاه

،عندهالىصفتهمنموضعهعلىكتفيهبينالنبوةخاتمرأىأنهوروىاياغلام"،1له:

سيكونبأنهوبشرهاليهود،منعليهيحذروأن،لبلدهبهيعودأنطالبأباعمهوسأل

الذيالطاسف،فيالنصرافيعداسمعالبعثةبعدكانالآخرواللقاء.(2)عظيمشأنله

الصاعالرجلقريةامن1له:قال،نينوىمنأنهعرفوحين،بلدهعن!النىسأله

ذاك!ىالنىلهفقالمئ؟بنيونسمايدريكوما:عداسلهفقالمئ"،بنيونس

)3(.وقدميهويديهرأسهيقبل!اللةرسولعلىاسعافأكبنى،وأنانبئاكانأخي

مكةفياعتنقهاأنهالسيرةكمبفييردولم،المسيحيةتعرففلممكة،فيأما

بالهجرةالمسلمين!افىأمر،البعثةبعدأنهثتالذممطولكن.نوفلبنورقةسوى

إلىخرجمالو1لهم:فقالقريشمنأصابهمالذممطالأذىشدةرأىحين،الحبشةإلى

لكماللةيجعلحئصدق،أرضوهيأحد،عندهيظلملاملكاهافمانالحبشةأرض

سوىإسلامهبعدالحبشةفيتنصرالمسلمينمنأحداأنيردلموا)4(.فيهاأنتمممافرجأ

تزوجهاوقدنصرانيا.هناكوهلك،سفيانأبمابنتحبيبةأمزوججحشبناللةعبيد

عنصالهوامعةومنهانى،إلا!رفهالاأفايقينعلىهمأضاء؟لطللمدينةهجرتهبعدالهوداختبردوقد)1(

فهو!،عندهمالحكمهومدالأنلالرحم،فيهاحكملوإنهوقالوامحمنينأوهمازنيااليهردمناثينفيالحكم

اللهعبدلهفأخرحواعلماعم،لهيخرحواأنالهردمن!ىال!فطلب.!سبكصرهأنأيدككمفيماعلىفاحذرود

حكماللةأنتعلمهل،إسرائيلبئعندبايامهواذكركاللةأندكصوريا،اكابن1!الن!لهفقالصوريا،بن

مر!للن!أنكليعرفونإهمالقاصمأباياوالثهأمانعم،اللهمقال:الترراد؟ليبالرحمإحصائهبمدزقفيمن

نجردوححدذلكبعدكفرمررياابنولكن،سحدهبابكدفرجمامما!الن!أمروقديحسونك".ولكنهم

346-345:هثامابنتضكلنحتصرانظر:.اللةرصل /،h003-1992/كثر:ابزتفرومختصر.

.1121/خام:ابنسر-نحتصر)2(

.1/925الابق:)3(

.202-،1/30:السابق)4(
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)1(.المؤمنينأمهاتمنوأصبحت!النس

فىإسحاقابنقالكما،الهجرةقبلمكةفي!للنىأتواالنصارىأنوردكما

تلاوةحمعواوحين،الحبشةمنخبرهبلغهمحننرجلا،عشرينمنيقربما،السيرة

أبواعترضهموقدوصدموه.بهوآمنوا،الدمعمنأعيهمفاضت!هالنىمنالقرآن

منبعثكمركب!مناللةاخيبكم1لهمفقالوا،قيامهمبعد،قومهمننفرفيجهل

،عندهمجالسكمتطمئنفلم،الرجلبخبرلتأتوهملهمترتادوندينكمأهلمنوراءكم

اسلام1لهم:قالوا."منكمأحمقركبانعلمماقال،.مماوصدقتموهدينكمفارقتمحئ

ولواد(.اخيراأنفسنانأللم،عليهأنتمماولكم،عليهنحنمالنانجاهلكم،لا،عليكم

ليدخلوادينهمفارقوامايشابههاو،عندهمماجنسمنهو!النىبهجاءماكان

)3(.الإسلامفي

*،،

:وابصرىبايهودالعربعلاقة:الرابعالمطلب

رى؟والنصاليهودإلهنفسههوالعربإلهكانهل.أ

نفسهواللة"11أنيعتقدرنكانواالأعراببعضإنأرمسترونجتقول

.051-1/941:بقالا(1)

.1/142:لقالا(2)

،الكرمالقرأنقرأحينإنه،3991عاملىالإسلاماعتق(Dirksديوكمى)حررالدأمرككىمسيحيقىقال)3(

امرارمنلافا،إلهيمصدرإياديفغهاأندونيعرفهاأنص!للنىكارماالميحية،عنلأسرارحاءأنهوجد

.dirksonlinebooks:انظر.الاسكليعرفهالاالئالكنية com/pagelO. php!ط*.//:http

وفددم:ستالحئرانقالللإصلام،!الىدعاحموحينالفتحبعد،نجراننصارىمىأخروفد!الىجاءوقد

يمعكماتكذتجما11مال:،قبلكأطحاقدبلىقالا:فأصلصا".تسلمالمإنكصا11!الىدقالأصنا"،اقد

الدرسرلفصتمحصد؟ياأبوهاف!ن1قالا:ابخزير"،وأكلكصاالصلبوعبادتكماولذالقادعاؤكصاالإسلام

فلمامنها.؟!ةوممانينبفعإلى،عمرانآلصرةأمرهمواحتلافترلهممنذلكفيالدفأنزليخبهحا،فلم!لى

ياوالق11لهم:قالالذىالمحعبدنجرهمصالرالألهماتراحعرا161،:ع!رانالأالمباهلةإلى!دالنىدعاهم

لاص-ماأنهعلشمولقدعاحبكم،حبرسبالفصلحاءكمولقدمرصل،لىعمذاأنعرفتملقدالصارىمعثر

دكنكمإلفإلاأبيتمبهمفإن،فعلتمإدمكمللاصثصالوإنه3،صغرنبترلاكبرهمفبقيقطنبئاقرثم

محصرالظر:فعلرا.وقد"،بلادكمإلىوانصرفراالرحلفرادعراصاحبكمفيالقولشعليماأنتمماعلىوالإقامة

1/355.هثام/ابنسرةنخصر1/1288كثر:ابنتفسر
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يليه،الذكطالفصلفيأنهاوالغريب)1(.والنصارىاليهودعبدهالذيالإله

كانالسابعالقرنمستهل"ففي:تقولالكتابنفسمن"،المجامليةاوعنوانه

اليهوديبدهالذيالالهنفسههو،الأعلىرهماللةبأنآمنوامدالعربمعظم

نفسهالجلالةلفظيطلقونالمسيحيةاعتنقواالذينالعربوكانوالمسيحيون

ا)2(.االوثنيينمعالحرأمبيتهإلىبالحجيقومونكانواأنهمويبدورهم،على

11العرب11علىالقصيماهذهتعمم600،2عامالصادركتاالافيولكنها

قبل(،منقالتكمامعظمهمأوبعضهم)وليسالعربإناا:وتقول،جميعهم

ولذلك،والمسيحيوناليهودعبدهالذىالالهنفسههو/الله"أنيعتقدونكانوا

معيبدو()ولشاللةبيت،الكعبةإلىيحجونالعربالمسيحيونكان

منكلمعتقداتأنيرونلاكانواالعربأنتضيفكماا)3(.االوثنيين

ايهودكط"1لفظوأنهم؟معتقداتهمعنكبيرااختلافاتختلفوالمسيحييناليهود

ا)4(.الديىاألانتماءمنكثرالقبلىبالانتماءعندهميرتبطكان"مشحى"أو

حجعنالمعلومةبهذهأرمسترونججاءتأينمنأدرىلاوحقيقةء

مصدرآ.تذكرلاوهي".لمدثهرحلالمحمد+فصل72صمحمد:الن!سرة:أرمترونجكارين(1)

فمليينفي"،العربامعظم1م"،العربابعض1:تقولفأرمسترونج".ا/لمج!هلةفصل،901عىالابق:)2(

.الكتابنذ!منمتتاليين

42.(3.Muhammad:A Prophet For Our Time,)p
صتولبههصاالأمرككية،الجنيةيحملونممنالمسلصينالكنابمناثنينعننقلاالرأىهذاتقولوهيالابق.)4(

باللعةكتابولهcBamyehبامثة"+محمدفلسطية(،أصول)منالأردفيالكاتبوما،فارسيةأوعربيةأصول

,Economy،عنوانهالإنجليزية Discourseكل!Islam: MiملP)The Social Originsof'تجماعةلملاصولى
فيويقيمالاحتصاع،علملتمتخصمىوالكاتب.9991عامصدرو/لنص"(،و/لاقصاد،/لفكر،لرصلاتم

الجامعاتب!حدىالدوليةوالدراساتالاحتصاعلعلمكأصتاذ!صلحالياوهرالأمر!يهة،المتحدةالولايات

Rezaأصلانرضاهوالآخرالكاتب.الأمريكية Aslan،يقرلكليفورنيا.حامعةفيالديئالاخماععلمأستاذ

علهموهاروذوموصوإبرابمونوحآدممنكلالأن،"صامتئحرمالأصلفيهو*المكيالحرم11إنإنأصلان

الحجرذاتهوالأ!ود،الحجريكونأنصبهرازقالأنهحئ،أخرى(وبصورةالاسلامقبلبالكعبةارتبطوااللام

الفصلانظر.والأرضالصاءبين!لالذىالسلمعنالثهرحلصهرأىحين!!قربعليهنامالذى

.061ص:الثاك

Asian Reza: No God but God, the Origins, Evolution and Future of Islam, Random House Adult

42..TradePublishing Group,,5002 pp.;.01-9 Muhammad:A Prophet For Our Time, p
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الجزيرةفيالمصيحيينعنيعرفلمومصدرا،تذكرلمفهى،للكعبةالنصارى

أنهي!عمقدونالىالأماكنإلىيحجونكأنوالأنهم،الحرامللبيتحجهمالعربية

ف!نمصافىرهموحسبالس!لا.المسيحوقيامةوصلبوحياةميلادفيهاكان

آباءبعضمنبتضجيعالميلاديالرابعالقرنفيبدأتد"النصارىاحج1

يردولم،والناصرةلحم،وبيت،القدسإلىالأصلفييحجونوهمبمالكنيسة

)1(.المشرفةالكعبةإلىحجهمأبدا

المشرفة؟الكبةبنىالذيمن2.

الكعبةبئقدأ!لاآدمإن11يقولونكانواالعربإنأرمسترونجتزعم

11.الطوفانفيدمرتأنبعدبناءهاأعادنوحاوأنعدنجنةمنخروجهبعد

الكتابأنتعلمكانتقريشاإن11:فتقولذلكمنللأعجبوتذهببل

اللةوأنالبكر،إبراهيمولدإحماعيل،أبناءإفمالعربعنيقولكانالمقدس

سيكونبأنهوعدمعالصحرأء،فىهاجرأمهمعإحماعيليتركأنإبراهيمأمر

زيارةفيال!،إبراهيمبأنروايتهاوتستكملا)2(.اعظيمةامةإسماعيللأبناء

بناءهاوأعادالكعبةموضعاكتشافأعادهاجر،وأمهإحماعيللابنهلاحقه

)3(.المعروفةالحجشعاثروسنوإسدأعيل،هو

(1.ne//:ptthwikipedia. org/ wiki/ Pil !mage#Christianity)

الكتابؤ!إعاعيلقصةعنأما.للكعبةيآدمبناءعنالأولىالقصةمصدرأرمسترونجتذكرلم)2(

وتدعينابنافتلدينجلىأنتهاالربملاكلهاقالا:16الاصحاحالتكو*ت،سفرفيذكرتإفافتقولالمقدر،

وأمامعليماواحدكلكدوواحدكليددـعلىوخياإناناككرنأنهولمذلتك.حمعفدالربلأنإحماعيلاحمه

..رؤيةلعدراكتايضاأههناقألتلأهارئيإللأنتمعهاتكلمالذيالرب31فدعت.يسكناحوتهجميع

لماسنةوممانينتابنأبراموكانإ-ماعيل.هاحرولدتهالذىابنهاسمأبرامدعاوانجالأبرامهاحرفرلدت

الالنهر!إحماعيلإنيقللمالأصحاحهذاولبر.[ا-6ا?/,6اليهوين:1لأبرام"احماعيلماحررلدت

إعاجل.وليى!،لابراهيمالبهرالاينهو!إصاقأنخبرناايوراؤأنكصا.الكاتبةقالتكماالبكر،

/21التكركأةا000011المر!اارضالىاذبوإسحاقتحبهالذىوحيدكابنكخذافقال1الكر!ن:ضرفطحاء

AProphet..42انظر:2(0 For Our Time, pمح!+صم!:Mu

انظر:مماما.نخلفةأخرىروايةوفيه،الكعبةعنضئاالتكوينصريذكرلم)3(

43-42..Mu:!8A Prophet For Our Time, pيلا
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النصرانية؟أواليهودية،العربيعتنقلملم3.

لمإنهمبقولهاالمح!يحية،أولليهوديةالعرباعتاقعدمأرمسترونجتبرر

الإبراهيمية،للعاللةينتمونأنهميدقدونكانوالأنهمذلكبضرورةيشعروأ

والذيالقرشىالمجمععنغريبةكأنتأخر،دينإلىالتحولفكرةأنكما

لعبادةلمكةتأقيقبيلةكلفكانت.الآلهةبتعددالدينيةعقيدتهفييومنكان

11،الفةابيت1،الكعبةجوارإلىالحرمفييقفكانوالذممطبها،الخأصالإله

فقد.الآلهةوتعددالتوحيدبينتعارضايروالمالعربأنرأيهافييعىوححذا

برهو،الكعبةفيالأصناممنبحلقهمحاطاكان،الذكطالله"أنالعربرأي

منأحميايهوي"1أنالمقدسالكتابكتبةبعضرأيمثلماتماماايأرباب،

ا)1(.االأخرىالآلهةكل

إسرائيل:وبقمكةمئركيبينالوثنية40

وعبادتهامكة،فيالأوثانعبادةبينالمقارناتمنالعديدأيضاأرمسترونجتعقد

الآديانمن"كثير:تقولالعميميشوبهالغةففيروما.فيوأيضا،اسرائيلبىعند

المعتقدمنوكانا)2(،ال!ماءارب11أحياناعليهيطلقأعلىبربالايمانترسىالبداثية

بذله.الذىالجهدأرححقهكأنمايبدو،فيماتقاعد،ثموالأرضالسماواتخلقأنه

الأنظار،عنأختفيوالذى،المتعاليالكيانهذاالاهتمامفقدواقدالاسوكأن

استفاضةفيتضيروهىإليها".الوصولفيوأيسرجاذبية.كثرأربابامكانهووضعوا

بئإلىأثرهاأمتدحيث،القديمةاليونانيةالأساطيرفيالمعروفةالاخصابرباتإلى

فيأسمقرواأنبعدا،او"عشتروتو"عناة"ابعل"1ابعبادة1قامواالذينالقدماءإسراثيل

حمغفوقوربناعظم،الربأنعرفتقدأناالأر151،:1351المزاصر:ضرعنذلكتوردوهيالابق.)1(

بل،الأربابربهوالكعبةربإن!رلرالمالعربلأنتقرل،ماإلىالإصحاحهذافىإضارةكرحدولا*.الآلهة

غرذكرتهالذىوالصرر.الإسلامقبليققلونكانراكماالذ،إلىمابتقربوروسلةلهمبالنةالآلهةكانت

بيهم.ئدةطكانتالئالثردألرانكلنجذرأمرهم،وثنيةعادةأىيرفضدينإلبالفعلتحرلوالأممعقع،

مماما،الحالفتنكلالا!م،حاءحىآبائهمد!نعلىبقراولكنهمطريلة،ترونأوالنصارىالهودحاورهموتد

حوهر!ا،عاملاكانأنهبدفلاتقاليع!م،فيهتأصلةكانتالئ"المتعددةو"الآلهةالوثيةعنالتخليأح!ا،وترروا،

الثرك.هذاقلوهممناصتأصلالذىذلك،الترسليالمتاعلةوالتقاليدالعاداتكلمزوأقرى

.SاkyGdأيضاعلبماتطدتماومر)2(
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هذهتجاهلالغباءمنأنهلهمبداقدإنهوتقولايهوه".1الاع!بررهمجانبإلىكنعان

فكانوا،الشدةوقتفيأما،منهمخيزاالأرضتعرفكانتألىالقديمةالآلهة

11)1(.ايهوه1اسمإلىجديدمنيضرعون

نإوتقولمكة،فيالأوثانعبادةعلىالفكرةهذهبتعميمأرمسترونجتقوم

بهاالمسلمالحقائقمنكانهذاوأناللة"11حوخالقهمأنيعلمونكانواالقرشيين

الفهيقولنرانقمرالث!ئمسرسخروالأرضواتالشطخلقهنسألتهم)ولئن

؟الأخرىللآلهةعبادتهمفياستمرواذلكمنالرغمعلىأنهمإلايؤفكون()2(.فأنى

والعزىاللاتإلىبالصلاةيتوجهونالعربكانحيثالقدمأء؟إسرائيلبيمثلتماما

يملكوحدهكانإذاللة؟إلىيتوجهونفكأنواالأزمأتفيأماالرخاء،أيامفيومناة

)3(.المدلهمةالأخطاربهمحاقتإذاغوثهمعلىالقدره

اصطدمتوالىالرومانيةالوثنيةعنأرمسترونجتتحدثالسياقنفسوفي

الوثنيةعنتدافعولكنها.الأوثانتلكعبادةالمسيحيينبرفضثم،اليهودىبالتوحيد

لمأنهاطالما،التامةالدينيةالحرية،الجديدةالآلهةتلكلعابدكماتمنحكانتلأنهاالرومانية

مساحةيوجدمادائضافكان".الأسلافآلهة11محلالجديدةالآلهةتحلبأنتطالب

لمو11:تقولوكمامحتفة،لمذاهبينتمونكانواالناسلأن،جديدةعبادةأك!لإضافة

11.الأخرىالدياناتجميعورفضجديدهديانةإلىجذرىتحولعنحمعناأنيحدث

احتراموعدمابالالحماد"1اتهمواروما،آلهةلعبادةرفضهمعناليهودأعلنفحينلذا،

بانتهاكاتهموا،الوثنيةالآلهةتلكتقديسالمسيحيونرفضحينوبالمثل؟الأمالديانة

تقولالاضطهاد،هذاعلىوتعقيبا.باضطهادهمالمتعاقبونالأباطرةوقام،المحرمات

قألت--كماأو!النىدعوةمنالتوجسفيالعذرلهاكانقريشئاإنأرمسترونج

يمكننا،القويةالرومانيةالامبراطوريةحالهوهذاكان"فإذاوتضيفمحمد)4(،إلحاداا

1صمححد:النىسرة(1) 0 A.

.61:العكرتصورز)2(

.01-8019صعصد:الىصذ)3(

(f)والأحداد.الآباءبد!تإلحادهذاأنوروذكانراحيث6قرثىنظررحهةمنأى
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ا)1(.االقديمةبالآلهةالاعترأفرفضعندماوذلكمحمداإلحادامنقريشقلقنفهمأن

تعقيب:

رى؟والنصاليهودعهدهالذكيالإلهنفسهوالعربكد"الفة*هل.ا

دونأيضاتطرحهاأرمسمرونج،جانبمنالخلطمنالكثيرفيهاأخرىقضيةهذه

أن11أو"،العربامعظم1أو"،الأعراببعضإن11قالتفقد.دليلأومصدرذكر

الالهنفسههوالله"11أنيعتقدونكانواعنها(،الرواياتالاختلاف"جميعهمالعرب

نأأيا،ا"عقائدياالاعتقادكانهلتوضحلموهى.والنصارىاليهودعبدهالذى

"كلمهأستخدامأن.ممعئالغوئا"1كانأو،والنصارىاليهوديعبدهمننفسههواللة"11

درأسةعلىبالفعلوقفتوقد.معتقداتهماختلافعلىالعرببينشائعاكاناللة"

تمائا.مختلفةزاويةمنولكنتحديدا،القضيةلهذهإيزوتسو"،11اليابانيلمللعاجداقمة

لدرأسةفيهتشرلمالذيأرمسترونجطرحمنالمقصودتوضحدراستهأنإلا

)2(.القضيةهذهحولقبلمنوات"امونتجمرى1مالهلماأو"إيزوتسو"،

نأمنمقصدها،علىالضوءبعض،الأحدثلأنهاإيزوتسو"،11دراسةتلقىوقد

11،اللة11لفظإنإيزوتسويقول.والنصارىاليهودإلهيعبدونأنهميظنونكانواالعرب

اعتقادية،ناحيةمنوليس،لغويةناحيةمن-العربمن-والنصارىاليهوداستعمله

البيبةفياللة"11لفظمفهومتطورعنيبحثكانفهو؟ربهمإلىالاشارةفيوذلك

فيرئيسيةمفاهيمثلاثةلهاكاناللة"11كلمةانإيزوتسويرى.الإسلامقبلالعربية

الحالةهذهفيوهو،العربيةالوثنيةفياستعملكمااللة"11لفظ:الأولالمفهومالجاحلية؟

بطريقتهمباللةيؤمنونكانواالذينالعرب"11علىمفهومهيقتصر،خالصعربيلفظ

القرآنمنوآياتالجاهلىالشعرمنبابياتهذارأيهعلىيستدلوهو.الخاصة

)3(.المعلومةلهذهأساسيأمصدرايعاهالذممط،الكريم

.168-916صمحصد:النىذ'())

(C)صدرتالمذكورزوتوإيزدراسةأنحينفي،5691عام،/لدنةفيمحمد:"لمواتمرتح!رىكابصدر

.1664عام

001-99.(3.Izutsu: God& Man in the:na'ruQpp)
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إشارةفي،الاسلامقبلاللة"11لكلمةوالنصارىاليهودأستخدامهو:الثافيالمفهوم

الكتابفيالمذكورالاله11يعىألئة"11لفظفإن،الحالةهذهففىرهم.الىاالغوية1

حديثهو:الثالثالمفهوم.رأيهفيواحد،بإلهألايمانيعىمفهوموهو"،المقدس

إلهعنيتحدثونفهموالمسمحية.اليهوديةأكطبه،يدينونلادينعنالوثنيينالعرب

الجاهلى،الشعرابياتبعضفيوردكمااللة"،11باسمإليهويضيرون،المقدسالكتاب

11اللة11كلمةيستخدمفهومسيحئا.ملكابدوىشاعريمدححينالمثالسبيلعلى

هورابغا،مفهوئاإيزوتسوأضافوقدوثنئا.كونهمنالرغمعلىمسيحى،.ممفهوم

قالهماأنوييدو)1(.يقولكما،عليهممقصوراكانوقدالحنفاء،عنداللة"11معئ

أرمسترونج.طرحتهاالئالفكرةهذهمصدربالفعلهوإيزوتسو،

:الجزيرةأهلليوابصمارىاليهودأثر.2

علىوالمسيحيةاليهوديةالديانتينأثرأنهذا-يزكدالواقع-لأنأرمسترونجتقر

في-العربأنمنها؟لذلكمبرراتعدةطرحتولكنهاضعيفا،كانالعرب

والمسيحييناليهودأنيعتقدونكانوألأنهمدينهمتغييربضرورةيشعروالم-الجاهلية

الدين.لتغعروداعىفلا،مثلهم!،لإبراهيمينتمونأىالابراهيمية،للعاللةينتمون

3للإسلامدينهمبدلوافلم،كذلكالأمركانإذا،عليهتجبلمالذممطالسؤالولكن

صنغرييةكانتلآخردينمنالولفكرةأنرهواحر،مبرراذلكإلىوتضيف

بدايتهافيمقبولةغرفكرةدائضاميالدينتغروفكرةأنوالواقع.القرشىالمجتمع

القرشي.المجتمععلىفقطوليست،التاريخمدىعلىالبشركلعند

غايةفيأمراكانالأوثانلعبادةإسراثيلبئنبذأنأرمسترونجذكرتوتد

للقاءا!مرسىذهبحينالسامرممطصنعهالذ!طالعجلعبدواأنهمبدليل،الصعوبة

البابلىالس!ىأثناءالشىءنفسفعلواعديدةقرونوبعد،ايهوه"1عبادةوتركراربه،

جاءحئالأمطار،عليهمليزلابعل"1لعبادةفعادوا،بابلفيالجفافحدثحين

منكثيرمسلكهوهذاإنيقولأيضاوالواقع.وحدهايهوكط"1بعيادةليأمرهمإسعياء

العنادسببكانولكنمنطقى،سببأومقبولةحجةدونأنبياثهاعاندتالىالامم

1()أول4
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اتاعاأو،موروثةوتقاليدعاداتمنآبائهمعنورثوهعصاالتخلىرفضإماداثما،

وشهواتها)1(.النفوسلرغبأتوتحصيلاللهوى

كانواالعربأنهوتصرئحا،لاتلميخا،أرمسترونجتطرحهالذممطاكلثالمبرر

طرحوقد.والنصارىاليهودعبدهالذيالالهنفسهو8*اللةإلههمأنيعتقدون

وكان؟المسيحيةمحمديعتنقلملم،مباشرةبصورةالتساؤلنفسواتمونتجمري

إليهيدعووالذيبهيومنالذممطالتوحيد"11أنيتركانالبدايةمنذص!هالنىأنرأيه

البى!تأئريستبعدولم،عصرهفيكانالذىوالمسيحىاليهودىللتوحيدمماثلا

لموإنالمشحية،اعتنأقرفض!النىبأنيقرواتفمونتجمرى)2(.نوفلبنبورقة

السابقة.لفكرتهاآخرمصدرارات"11يكونوقد)3(.بهأتأثرهينف

باليهود:وعلاكهاالقبلةتحويلقفيةالحامس:المطلب

القبلة:تحويلمغزى

بيتمنالقبلةتحويلقضيةإلىالمسشرقين،منغيرهأمثلأرمسترونجتطرقت

،الصلاةفيالمقدسلبيتالتوجهبأنلتوحى،؟المكرمة.ممكةالحرامالبيتإلىالمقدس

القرآنتفاسيرإلىالرجوعويمكنباليهود.المسلمينتأثربسببكان،الدعوةبدايةفي

ماولكنذلك)4(.وعلةالقبلةبتحويلبالأمرالمتعلقةالآيأتمعاقحولالكرم

للطباعةقباءدارالقاححرد:المفايم:تصحيح!لسلةمعرنجية::قراعةوالانان)-الالجيد:الدمححدد/1()

.51ص،م2.02والرزيع:والنثر

315..atMedina, Oxford: Clarendon Press,,5691 pم!!"ك!M.،2)يهـ Wat,)M
.122صلملنبر4:لملزهليلملاستثماقابعيم:الأمنعصدعدالد)3(

3ا/كثر:ابنتفسرنحتصر:المثالصبيلعلىانظر4410ا-42الآ!اتابقرذ:سور-)4( t35-؟اا

ليإسرانيلبنو:طنطاوىجدمحمدالدكور،201صهـ2/:الأولالمحلد:القرأنلآحكامالحامهالضركس:

117دا-74أ!ضا:وانظر161،صام،هـ-7041879العرل!،للإعلامالزهراء:أطوالنة:القرآد

:اط:هاشمع!رأحمدالدكور:أحادئهوخرجأصلهراحعالثعراوي:تفسرالث!عراوى:قولميعحداليئ

ط:القرأنظلالفي:قطبمد162ه623-ص،الأولالمحلد1915c،والمكباتالكتبإدارة،الرمأحبأر

المقيددفيالمنرالتفر:الزجليوهبةد.؟ITv-,/126/ام،879هـ-7041الثروق،دار،13

؟ام899اهـ-418المعاعر،الفكردار:بروت6الفكرداردشق:)1991(،اطإعادةوالمهج:والر!ة

.8ص2!
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المدينة؟إلىمكةمنالمحلمينهجرةلسببالكاتبةتفسيرهوهنا؟عندهسنتوقف

التسامحوعدم؟الحقيقةوأحتكارالتوحيد"،11بقضيةأخرىمرةنظرهافييرتبطوالذي

عبادهمنإسرائيلبىتحولفيباستفاضةعنهتحدئتماوهو.الأخرىالمعتقداتتجاه

11،التوحيد11إنقالتأنشقوقد.يهوهأكطا؟اشخصىا1واحدإلهعبادةإلى،الأوثان

ثمومن؟الآخرينمعتقداتورفضللتعصبيودىالذيهو؟شخصيإلهرعبادة

.(1)االيةصولأا11!صجهلتوا

الهجرةبعدالجمعةصلاةأداءأئناءكانالقبلةتحويلحدثانأرمسترونجذكرت

جميعابالمصلينيتحولأنوألهمه)!(،محمدعلىفجاةالوحينزلحيث)2(؟للمدينة

اللةأعطىفقد.القدسمنبدلأمكةشطروجوههميوئونبحيث،الأخرىالنأحيةإلى

قبلةفلنوئيئكالسظءفيوجهكتقلبنرىأقد:صلاتهمفيجديدةقبلةللملمين

وجوهكنمفوئوأبهتغهاوحيثانحرامانمسجدشطرونجهكفولترضاها

أ)3(.شطره

امغزىذاتإضافة

-مغزىذات-ولكنهاطفيفةإضافة،القبلةتحويلموضوعإلىالكاتبةأضافت

تفسرافيهتقدمإذ،الحادةباللهجةوالمتسم)!،الىعنالاخير)4(كتابهأفيوذلد

تسامحهمعدمبسببمكةتركعلىاجبرواالمسلمينإن11فتقول،القبلةلتحويلجديدا

ال!إبراهيمدينإلىالعودةمبررعنحديثهاسياقفيالقولهذاجاءوقد".الدينى

ألاضطرأبمنالكثيريشوبه،من!ىغيرجاءحديثهاأنإلا(،قبلتهإلىالعودة)أى

.202ص:الئاكالمبحث:الثاكوالفصل(13عىالتصهدى:المبحثانظر:(\)

البراءأنالبخارى،روايةفيوردالعمر.صلا-أداءأئناءكانبلالجصعة،صلاةفيكانالقبلةتحويلأن!ردلم)2(

نأيمحبهكانولبههضهرا،عثرصبعةأوشهراعضرم!ةالمقصيتقبلصلى!ال!"أنروىعاز!ابن

فحرمعهصلىممنرحلفخرجقرم،معهصلىالعصر،صلاةصلاها،صحلاةأولصلىوأنه.البيتقبلمبيهتكون

قبلهمكمافداروامكة،قبلصدالذصلرمعصينلقدبالقأثهدفقالراكعونوهممسحد،أهلعلى

البيتقبلوحههولىفلصا،الكتابواهلالمغدى،بيتمبل!لىكانإذأعحبهمقداليهودوكانت،البيت

:الإيمانمنالصلاةباب،الايمانكابالبارى:فتحححرابنكابمنالبخارىصجحانظر:ذلك".أنكروا

.04رقمحديث،118/1

(r)2صعمد:النىسرةانظر:4410:البقرة t؟t155أكضا:وانظر.AHi s t o + o f God: p.

(4,A Prophet of OurTime)
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رأيهايدعمسببالتجدللخلفكاملةدورةتدورأنأرادتلانها،الآياتبينوالخلط

المسلمينوأنالح!لا،إبراهيمدينإلىالعودةضرورةبسببكانالقبلةتحويلأنفي

خروجهمفيسبباكانالذمم!الحقيقةأحتكاروادعاءالتعصبينبذواأنعليهمكان

مكة.من

تسامحهمعدمبسببمكةمنالخروجعلىالمسلمرناجبراا:أرمسترونجتقول

وهى)الحقيقه()2(".باحتكاريوحيشكلأممطيتجنبواأنعليهمكانلذاالديى)1(،

شيءفيمنهمئستلثيعاو!ئوادينهمفؤقوااثذين)إن:تعالىبقولهتستثهدهنا

أنهئمعلىالاصرارمنفبدلا!)3(.يفعلونكائوابماينئهمثئمالفهإلىأمرهمإئما

عراطإلىربيهدانيإفي)قلإلا:يقوللاالحقالمسلمفإن،الحقيعرفونوحدهم

أنهوتضيف..!)4(.المشركينمن!نوماخيفاابراهيممفةقيمادينامستقيم

أدلةعلىالتركيزمنبدلابعينهادينية.مممارساتالافتخار،الشركمنيعد"كان

11.امكة1إلى"المقدسابيت1منالقبلةتحويلكانهناومن(.ا)ذأتها

الأخيرمحمابهافي،القصةلنفسأرمسترونجأضافتهاألىالقليلةالكلماتومذه*

النىخلدفيتدرلموأفكار،معاصرةبعباراتجاءسياسئا؟مغزىتحمل!النىعن

و"عدم"،الحقيقةاحتكار11عنفحدشها.عنهماللهرضىالكرأمالصحابةأو!،

فىالعلمافي،الفكروأصحاب،الغربيكررهأالىالرسالةنفسيعك!"،التسامح

.الأيامهذه

أيديهمعلىذاقواحيثتاريجا(ثابتهركصا،الم!لينمعمكة"شركيتسامحاعدم1أرمسترونجحتتجاهل1()

الخر.أوراقلأكلاضطروهمحى،هاشمبئثبفىالمئهررالحصارفيوأخرحرهمبل،العذابصنرف

الداية،صتبالتصبالمسلحينلمف،الحقائقتقلببذلكفهي22.22-أ110خام:ابنسردمختصرانظر:

الراحد،لتةبالباددتد!نلالأفايقبلرها،ألاونطقيالاباء.كايدكنكانالئالوثية"،البادات11!بلوالملأفم

وأيفاإسراثيل،بئأنبياءفيهم.كلاتجلمنالأنبياءكلمومفداشاهووهذاتقع.ولاتضرلاع!حاء"لأحجار11با-

الارلخ.مرعلى،باطلهكانتولوعقال!م،لتغيرالرافضينقفم!

الذعدمنحاءتاد-ايرحيا-عن!ددححيباخ!ارححا؟ئئهصرن،الملحود،كزالولاكانالئوالحقيقه)2(

سبحانه.

واضح.غرالاسشهادووحه.ا95:الأنعام)3(

(t)361-161ةنعاملأا.

122.(5.Armstrong Karen. Muhammad:A Prophet For Our Time,)p
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تعقيب:

القبلة:تحويلرقفيةالمستشرقون10

القضايامن،المكرمة.ممكةالحرامالمسجدإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلقضيةتعد

الاسلامتأثرعلى-باطلا-دليلامنهاآخذين،المستشرقينجلعندهاتوقفالي

إلا،بالمدينةمعهملخالفهالهجرةبعداليهودقبلةاتبع!النىأنادعوافقد.باليهودية

مونتجمريعدوقدمكة)1(؟إلىقبلتهبتحويلقام،معهمتحالفهينهىأنقررحينأنه

ال!يهود)2(.معص!النسعداءلبدايةاارمزا11الحدثهذاوات

القضية،فيالترسعحاولتأنهاإلايحديد،ليعىالقضيةلهذهأرمسترونجتعرضىإذن

موسىالنىيفضلونكانواالمسلمينأنفزعمت.الاسلامفياللهأنبياء.ممكانةوربطهأ

للمدينة،انتقلواحينثم؟المقدسبيتأممطاليهود،قبلةيتبعونكانوالذامكة؟فيا!

ولكنمكة)3(.إلىتجلتهمتحويلفقررواا!،إبراهيماللةنىإلىالمكانةهذهإنتقلت

ونىإسراثيلبئقصصأنكما.المدينةفيإلاباليهوديتصللم!الىأنالمعروف

عددجانبالى،الأعرافكسورةالمكيةالسررمنعددفيذكرتالك!،مرسىاللة

السورفيا!لاإبراهيماللةنىذكروكذا.البقرةسورةفيكما،المدنيةالسورمن

معينةخصوصيةيوجدفلا؟البقرةسورةمثلالمدنيةالسوروفيهود،كسورةالمكية

القبلةلتحويلجديد،مبررعنتبحثكانتأنهاوييدومكة.فيا!موسىلتفضيل

المكرمة.مكةإلىالمقدسبيتمن

القبة:تحويلسب2.

ولكن.القبلةبتحويلالأمرفيهاوردالىالآيأتمعالمماعندأرمسترونجتتوقفلم

منالعلةمنهاواستنبطوا،بالتحليلالآياتهذهتناولواوحديثا،قديما،المسلمينعلماء

قرلهفيالقبلةبتحويلالأمرهذامنالعلةوتعالىسبحانهاللةذكرفقدالأمر.هذا

مورو:وطياممحابالمثالشيلعلىانطر1()

87..Muir. .W Mahomet and Islam, The Religious Tract Society, ,1887 p

(2,Watt, Montgomery: Muhammad Prophet and Statesman: London: Oxford UniversityPress)
113.619.. pا

(r)22صمححد:النىسكلؤ t.مكة.في!مرصافىتفضلعنتفترفالمممدزاتذكرلاوهي
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ينقلبمقنالرسوليتعمنلنعلمإلاعليهابهتائتيالقبلةجعلنا)وما:تعالى

لنبيهيقولسبحانهفالثةالفه!)1(.هدىائذينعلىإلألبهرة!ئتوإنعقبطعلى

عنهاصرفناكثم،المقدسبيتوهوعليها،كنتالىالقبلةإلىالتوجهشرعناماص!،

القبلةويستقبلحال،كلفيبهاويأتمرأوامركيطيعمنحالليظهرإلا،الكعبةإلى

شهةلأدقليرتدبل،قلبهالإيمانيدخلولماعقبيهعلىينقلبممنبها،اللةأمركالى

البىبصدقوأيقنواقلوبهماللههدىمنعلىالاعظيملأمروأنه.ملابسةوأدفى

(.!لهل!

الدينى؟المسلمينممسامجعدمعلىالدليلهوما3.

وذلك،الكريمالقرانلمعافيأسد)3(11امحمد1لترجةرجعتأنهأأرمسترونجذكرت

...!)هـ(.شيءفيمنهمئستلمجغاوكالواديهمفزقواائذين)إن:الآيةمعئفي

فيالمقصودإنااهو:تحديدأأسدمحمدقالهالذىأنوحد،الترجمةهذهإلىوبالرجوع

والنصارىاليهودهمشيعا(و!نوادينهمفرقوا)الذين:تعالىبقوله،الآيةهذه

عقيدتهمفيشيعإلىوتفرقواديانتهمأصولعنحادواالذين؟أساسيةبصورة

153بالآيةمنطقياأيضاترتبطالآيةهذهإنويقولأخررأيأيضيفثم".وأخلاقهم

بكمفتفرقالسعبلئقواولافاثبعوهم!ئمفاصراطيهذاأوأن،الأنعامسورةمن

ايضاتدينالآيةان،رأيهففىلذا(.تئقون()لعفكمبهوصئاكمذلكمشيلهعن

فريقكلوادعاءالناسبينالت!سامحعدمعنينشأوالذممط،وطوائففرقإلىالانقسام

)6(.القرآنلتعاليمالمفسروحدهأنه

.341:البقرذ(1)

623-ص،الأولالمحلدالثعراوى:تضر،ا-134135/كثر:ابنتفس!نحتصراثمال:شيلعلىانظر)2(

.175-ا74أ!ا:وانظر،161عى:والسنةالقرآنفيإصراثيلنجر:طنطاوىيدمحصدالدكرر625،

ثم،الديانةيهردممطولدنماوى،ومفكركاتبهو،1C-009991إصلامه(قبلفايىاليوبولدأصدمححد)3(

الطرت!،مفترقعلىالإسلاممكة،إلىالطركة!ومنهاالقية،المرلفاتمنالعديدله.ا279عامالإصلاماعتنق

.2991عام!اودفنناطهغرفيترفي.البخارىصحيحعلىولعلعاتترجمهالمرآن(،لمعان)ترجمهالمرآنرصاله

a."ل!أ7لن!)طامصممةAsad:نظرا orف!!نه.ne//:ptth wi

.951:منحالأا(4)

.351:منحالأا(5)

eht.228.Qurdn: The Book Foundation, England, ,3002 p7،لمه ad, TheMessage6)دل!ل Asad, Muh)
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ه!هريرةأبىحدتحامنالطبريتفسيرفيجاء.ممارأيهعلىأسدمحمديستشهد

هذهفيالآيةهذهانزلت1قال:أنه،دينهمفرقوأبالذينالمقصودعنسثلحين

إشارةأممطحديثهفييوجدولا،المسلمينحماحةعدمعنيتحدثلافأسدا)1(.االأمة

تحملهقدماإلىيشيرفاقطهوبل،الحقيقةاحتكاروادعاءالدعطالتسامحعدمإلى

فرقإلىالانقسامفىسيا،القرآنفهمادعاءيكونأنمنالتحذ-سمعئمنالآية

برىأنهنبيهيخبرسبحانهأدئةإنالآلةتأويلفيالطبرممطالامامقالوقد)2(.وطوائف

شيعا.وأحزابافرقاوكأنوا،وفرقه-الاسلامأكما-الحق!همحمددينفارقممن

ونصراني،ويهودممطووثى،مشركمن؟بهبعثهالذيدينهفارقمنكلهمفالمقصود

نأفيبدر.()3المستقيمالصراطعنفضلالدينفيابتدعقدومبتدعومتحنف،

"الناسبينالتسامحابعدم1المقصودحولأسدمحمدقالهماتستوعبلمأرمسترونج

الديى".المسامح"عدمقضيةعلىفعممتهابمالآياتتفسيرحول

*?

013)تالطبرىحريربنمحسدحعفرأبوانظر:!ه.هر-س-أ!علىموتوفا،صحيحإصنادهوالحدث(?)

ضاكر:محصدأحمد:أحاديثهراحعضاكر.محصدمحمود:أحادثهوخرجحقغه:القرآنتأو!لعنالبيانحامعهـ(:

.21/072،.د.ط.مصر،المحارفدار

(2.228,The Message of the Qurfn:)p
(r)21/271:ن2القرتاويلعنالبيانحامع:الطرممط.
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الثالثالمبحث

بطهورالإسلام!والحنفاءالحنيفيضعلاقئ

الحنظء؟هممنأ.

حنيف"كلمةإنفتقولللكلمةاللغوىالاشتقاقعنأرمسترونجتتحدث

كأنفقد0011،عنبعيداالتحول11أممط3*+"حنفالجذر11هنمضتقةنم،*ملا"

المسارعنإيجابيمفهومأىمنبدلا،يريدونهلالماواضحةرؤيةعندهم

فيالتوحيدكطالفكربدايةعنللحديتتتطرقوهىعنه)1(.يبحثونالذي

وجهةمنالتيار،هذاظهررتبررأنوتحأولبالحنفاء؟عرفوامنيدعلىمكة،

الوثنيةالتعدديةمنيتذمرونبدأواالحضرفيالعرببعض"إنبقولها:نظرها،

أولمحمديستقبلأنفقبل.أصيلعربيتوحيدبتداعلابالمحاولةحداهممما

وقالوا...للحرمالدينيةالحياةعنالحنفاء()أىتخلواقدكانواالوحى،آيات

نايمكنهلاالذكطالأسودالجحرحولالدورانالعبثمنإنهقبيلتهملأهل

اقد1العربأنيعتقدونكانوافهما)2(.يضراأوينفعأويرى،أويسمع

إبراهيمدينأى؟الحنيفيةعنبحثاسيذهونفهملذا،إبراهمأبيهمدينخربوا

.3()االحنيفا

عبادةكرهرأأشخاص"إنهم:الدراسةموضعالكاتبةتقولالحنفاء،وعن

علىيتفقوالموإنالوحيد،الإلههواللهأنيعتقدرنوكانوا،الحجريةالن!صب

برسالةيأقيعربىنىظهورينتظركانفبعضهم...الاعتقادهذاأسلوب

يكنلمهذاأنأعتقدواوآخرون؟الأصيلةالنقيةإبرأهيمديأنةلاحياء،إلهية

بالجثقالرأوآخرون؟أنفسهمتلقاءمنللحنيفيةسيعودونفالناسضروريا،

وأالمسيحيةلاعتناقتحولوأخرونوأالآخر؟اليومفيوالحساب،الموتمن

,ngكاهr،!+!053.كه. Muhammad: A Prophet of(1)ك!حمهكاط

43(2.Ibid.,)p
)3(أول.4

الأسود.الححرحولولىالكعبةحرلالطرافكان
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ا)1(.اإبراهيمدينيستقرأنإلىوسيطةكمرحلة،اليهودية

الحنفاء:ببعضء!ىالنىملة2.

يعىماوهوالحنفاء؟ببعض)!(النىصلةتوثقأنأرمسترونجحاولت

لهكان)!(البى"إن:تقولفهىافتراضها.حسب،الاسلامبظهورصلتهم

وهوا)2(جحشابناللةاعبيدامكة؟فيالحنيفيةأقطابمنبثلاثةوثيقةصلة

ألثة)رضىخديجةعمومةأبناءأحدوهوا)3(انوفلبنو"ورقةعمه،أبن

ا)4(،عمروابنزيد11هرالثالثبعد.فيماالمسيحيةاعتنقوكلاهماعنها(،

ابنأصبحوقدمنها،لطردهأديممامكةفيالوثنيةالمعتقداتهاجمالذي

نأهذامنهىتستنبط".المقربين)!(محمدحوارممطأحدبعد،فيما(!أخيه

قدأيضاوربما؟الاسلامقبلالحنفاء،أوالحنيفيةدوائرفيتحركقد)!(النى

)16.الالهيللهدياشتياقهفيتقولكماشارك

p(,.Ibid.1).44المعلرماتلهذدمصدراتذكرلمو

كدلهمعيدفييوماقرضواحتمعت:إحاقابناقال*المتخفين":عنهاملابنالنبويةالسرةفيحاء)2(

عداذلكوكادحرله(،)يطرفونبهويديروذ،عندهويعكفرنله،كحرورjيعظصرنهكانواأصامهم،!تعنم

بعض(علىبعضكموليكنمتصادقرالبعفر:بعضهمقالثمنج!ا،نفرارلعةمنهمفخلمىيوما،شةكلفيلهم

بنوعثان،المطلبعبدنجتأيصةأمهوكانت..ححثىبنالنوعيد..نوفلبنورقةوهم:أحل،تالرا:

أخطرالقدضيء.علىترمكمماواللةتعلموا:لبعضبعفهمفقال0001نفيلبنعمروبنوز!د...الحريرث

ف!نكم)ديئا(1لأنفكمالتسراقوميا،ينفعولايضرولا!صر،ولاكسعلابه،لطيفححرماإبراهيمادين

.1941/:هامالنصدمختصرإيرايم":ددنالحيعيما،يلضونالبلداذفيفتفرقراميء.علىأنتمماوالق

لإالمسلينمعهاحرثم،اسلمحئالالتاسمنعليهحرماعلى"أمامأنهححثىبنالدعبيدعنأيفافيهوحاء

11.نصراياخاكهلكحئالاصلام،وفارقتنمرقدمهافلصا،ملمةسفيادأوبنتحبيبةأمامرأتهومعهالحثة،

.19/41:السابق

علمحئأهلها،منالكتبراقيالنحرايخة،لطاضحكم11نرفلبنورقةأنهاملابنالنبولمةالرةلطحاء3()

.1/941الابق:":ال!لياهلمنعلصا

(t)قومه،ددتوفارق،نصرانيةولايهوديةفييدحلفلمفوقفنفيلبنعمروبنزيد+وأماةإسحاقابنقال

نجتأسماءصت(يفاوحاءالمرعودد"،قتلعنوفىالأوئاذ،علىتذبحالئوالذبائحوالدموالميتةالأوئانفاعتزل

يا:!ولومرالكعبةإلىظهردمداكبزاثيخانملبنع!روبنزلهدرأيت*لقدعنهما:اللةرضيبكرأبي

!ألراللهم:يقولثمغرى،إلراجمدبتعلىأحدنكمأصبحمايل!،دروبنزكدنضىوالذىقرثمى،معثر

.151-1015/الابق:".راحتهعلىيسحدنم،اعلملاولكئبه،عبدتكإلكأحبالوحودأىأعلم

!ة.+الحطاببن"ع!رالخليغةإلىهنالر)5(

45;44-(6.Muhammad:A Prophet For Our Time,)p
204
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مكة:منعمروبنزيدخروجقصة3.

منعمروبنزيدخروجعنإسحاقابنأوردهامصةأرمسترونجتورد

الكجةبجوارزيدوقفمكة،منطردهمنواحديوممبلإنه11:فتقولمكة؟

لوربياماثلا:صرخفجأةولكنه،الحرمفيالمحرفالدينبعنفيهاجموهو

قاثلة:وتعلق")1(.أعلملاولكىتريدكمالعبدتكتعبدأنتريدكيفعرفت

روايةوتضيفا)2(.االمستجابالدعاءمنأصبحأنالعربىهذادعاءيلبثلم"و

الأكثرالبلادإلىوارتحلالحجازمنخرجإنهفيهاتقولزيد،عنأخرى

الحاخاماتأوالرهبانأحدالتقىسورياوفى،الحقالدينعنمجثاتحضرا

عنه،يبحثزيدكانالذممطبالدينيبشرمكةفينىظهوربقربنبأهالذى

حدودعنداعتداءحادثإئرعلىتوفيولكنهمكة،إلىراجعازيدفقفل

أهلمنأصبحسعيدابنهأنإلا.ممحمد،يلتقأنلهيكتبولم،الجنوبيةسورلا

)!)3(.محمدصحابةمنالثقة

بن"عمرعمكانعمروبنزيدإنتقولآخر،موضعفيولكنها

الخليفةأيضاهووالذى)!(،لمحمدالمقربينالصحابةأحد)!ه(،"الخطاب

كان"نفيلبناخطاب1الشقيقغيرأخاهانتقولكما)"(.للمسلمينالثاني

.()أخوهيفعلكانمأوساءهالأوئانلعبادةإلمخلصينمن

الخطاببنوعمرعمرو،بنزيدبينتربطتارةأنهاهناوالملاحظ

منفصلين،كابينفي!)7(،بالنىزيد"بناسعيد1ابنهتربطوتارة!ه)6(،

2991(.عامفي)طبعامتزامنانأنهمامنالرغمعلى

4؟111صمحصد:الن!صة:-ونجأر!كارين:أيضارانظر History of Go 4 .0 .j137-136

45-44..AProphet For Our Time, pم!م!لم:(1Mu)
.111صمحعد:ال!صصةأيفا:وانظر

.111صمحصد:النىصرذ(')

.1/153متام:ابنسرةمختصروانظرالاقي!،)3(

.011صعمد:النىسرة:أرمترونجكاربت)5(

.111صمحصد:الن!صفى)7(

136.04.(4 A History ofGo)

136.04.(6 A HistoryofGo)
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الحنفاء:عنسوزومينوسالمورخرواية.4

عننقلابالحنفاء،تتعلقأخريتاريخيةروايةأرمسترونجأوردتوقد

نإيقولكتبالذيSozomenusسوزومينوسالمسيحيالفلسطيئالمورخ

وظلوالابرأهيم،الأصيةالديانهاكتشافأعادواا)1(اسورياعربابعض1

تقولوهي.الميلاديالخاس!القرنفيأيسوزومينوس؟حياةإبانبهايدينون

يكنلمإبراهيمفإنالعلصية،الدقةشئناوإن11)أ!سلا(:إبرامحيمديانةعن

بهاأتىالئالتوراةعلىسابقوقتفييعيث!كأنإذمسيحيا)2(،ولايهوديا

ممارسةيحاولونكانواالعرببعضأننجدوسوف.إسرائيلبئإلىموسى

فيهيتلقى)ر!(محمدالبىكانالذيالوقتفي،العرببلادفيإبراهيمدين

.(3)اايللتزا

الحنفاءطائفةوجودفيالغربيينالعلماءبعضتشكيكأرمسترونجوتذكر

إلىوترمزالأتقياء،ابتدعهاأسطورة11كونهاتعدولاإنهأوقولهمالصغرة،

الحقائقمنولش،الجاهليةفيالأخيرةالمرحلةبهاتسمتالذىالروحيالقلق

الرجالمنثلاثةلأن،واقعيةالقصهأنباعتقادهأقولهمتردولكنها".التاريخية

ذكرناهماياولوالثلالة)!(،.ممحمدوثيقةصلةلهمكانالحنفاء--الأربعة

منكانإنهتقولوالذك!الحويرث)4(،بنعثمانفهوالرابعأماآنفا،

منالعشريناتفيإ!(محمدكانعندمأمكةفيالمهمةالشخصيات

.()عمره

مكاكم(:تحديد)دونالعرث+لعض:قالسرزومينوسأنأرمسترونجذكرتمحمد:/بسصة:كابني)1(

A:كابفيولكنها90،11صانظرا History ofGodانظرصاا:اصريالىالعربابعض:اقولهعنهدكرت

فعبارد.القلدقة"اعدم1!يروهذا.ا662عامصدرافقدقزامن؟الكتابينتاريخأنهنالرغمعلىا؟ا36

مرلييا.فيولش"،العربيةالجز!رةافي1تعئأنالممكنمن"،العربابعض1

167.:عمرانالأ...،منلماخما!نولكنئمنراثاولايهود"لاإبزاهغ!نةما:تعالىقال)2(

.901صمحصد:النىصررب)3(

،الرومملكقيصرعلىمقدمالحويرثبنعثصانوأما:إصاقابناقالهثاملابنالبويةالرذفيحاء)4(

.1015/هثام:ابنصرةمختصر+:عندهفزلتهوحنتفتنصر

.011صمحصد:اليسرذ()ه
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تعقيب:

؟الإسلامطهورليدورللخظءكانهل

نوفلبنورقة.

وأ،الحنيفيةوهواعتقادها،في،الاسلاملظهورمهدآخرسبباأرمسترونجتطرح

الحنفاءمنأربعةذكروردوقد.بعضهموتنصرالوقتذلكفيمكةفيالحنفاءظهور

بنوعثمانجحع!،بناللةوعبيد،نوفلبنورمةوهم،النبويةالسرةكتبفي

ثلاثةعلىحديثهاتركزأرمسترونجأنإلا)1(.نفيلبنعمروبنرزيدالحو-سث،

تنصر!نمنهمأنخاصة،بفكرهمتأثربأنهلتوحي!ه؟بالنىصلتهمإلىمشرةمنهم

اللةرضيخديجةالسيدةعمومةأبناءأحدكانوقد،نوفلبنورقةمثلالجاهليةفي

كما،تتعدىلاالبعثةبعد!ىبالنىصلتهولكنوالانجيل.التوراةأهلمنوسمععنها،

حدثعمالورقةعنهااللةرضىخديجةالسيدةسؤال،السيرةكتبفيئابتمو

لقدخديجةياصدقتئلئن،بيدهنفسىوالذي،قدوساقدوس1حينئذ:فقالبالغار،

لهفقولي،الأمةهذهلنىوإنه،موسىيأقيكانالذىا!برالناموسجاءه

.(ال!اليثبت

النى!قضىأنبعد،بالكعبةيطوفوهوورقةلقى!النىأنروكطكما

الآمة،هذهلنىإنكبيدهنفسيوالذكط11له:قالئمحدثعمافسألهبالغار،جواره

ولتقاتلنولئخرجنولتؤدينولئكذبنموسىجاءالذيالأكبرالناموسجاءكولقد

البحمة،العقليةالناحيةومنا)،(.ايعلمهنصرااللةلأنصرناليومذلكأدركتأناولئن

ينتظرولاالنصرأنية،فييدخلأنالأولىلكانورقةمنشيثأتعلمقد!النىكانلو

الناموسعنيخبرهئميرحلأنوأوشك،ورقةسنكبرتحين،الأربعينسنحئ

،والنصارىاليهودمنكلأأن،البعثةقبلالسرةأحداثمنيتضحوالذى.أتاهالذى

نأالباحثينأحدويرى.الزمنهذأفياللةعندمنمرسلنىسيأقيأنهيعلمونكانوا

أنضماالحويرث،بنوعثحانلأنه،المسيحيةعىساخصانفسههوكاننوفلبنورقة

.1/941هام:ابنسرةنخصر)1(

.1/161:الابق)2(

مززرا.نصرألأنصرنكيرسك.ايدركئالثن1رواكةوليالاكأ،)3(
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التوحيد)1(.عقيدةحيثالصحيحه،الحنيفيةعنبحثاالاحنافلجماعة

نفيل:بنعمرربنزيد.

".نفيلبنعمروبنزيد11هو!،وبينبينهمأرمسترونجربطتالذينالحنفاءثاني

مقرباوكان!البىأصحابمنصارزيد"،بناسعيد1ابنهأنذكرتفقد

فهى!ته.الخطاببنعمرالثافيالخليفةأخت،الخطاببنتفاطمةزوجوهومنهر(،

الذىزيد"،بناسعيد1ابنهأحدهما؟جانبينمن!بالنىعمروبنزيدبصلةتلمح

"،نفيلبنالخطاببناعمر1عمهابنحووالآخر،الخطاببنتفاطمةوتزوجأسلم

للرسالة.بالنسبةالقرابةهذهمغزىتوضحلاولكنها.المسلمينخليفةسيصحالذى

عمربنأنكما،إسلامهبعدإلاص!النىمنالمقربينمنزيدبنسعيديكنفلم

خرجأنهإسلامهقصةفيوروكطفقد.المسلمينأعداءأعدىمنكان!هالخطاب

اجتمعواأنهملهذكروا،أصحابهمنورهطأ!هاللةرسوليريدسيفهمتوشحايوئا

بعدالاسلامفيودخوله،فاطمةأختهبيتفيالأمربهفانتهىالصفا)3(،عندبيتفي

بيتها)هـ(.فيللقرآنسماعه

يكنلم!ه،عمرإسلامبعدتوثقتألىالصلةهذهلأنمنطقى،يخرتلميحهاإذن

دينعنبحثأللشامارتحلعمروبنزيدفإنحالأيوعلى.إسلامهقبلأثرأيلها

ولكن)3(.لمكةعودتهطريقفيوقتلالنصرانيةأوباليهوديةيرضلموأ!،إبراهيم

فتقول؟مستحيلوجهمنولو،الصلةهذهإثباتعلىغريئاإصرار!تصرأرمسترونج

تعبدأنتريدكيفعرفتلوربايا1قال:حينالكعبةعندعمروبنزيددعاءإن

المسلمين!عندالمشجاب"الدعاء11منسيصبحا)6(،اأعلملاولكئتريلى،كمالعبدتك

فقد؟منهمأحدc«يرولا،المسلمينعندالمستجابالدعاءمنبالقطعهذاولش

عنالبحثفيعمروبنزيدحيرةأنتهتوقد.ربهميعبدونكيفالاسلامعلمهم

.221ص:لمفييةلملسزهنرلملاصرش:النعيمالأمينمحمدعدالئة1()

.111صمحملى:الىسرةأرمرونج:)2(

(r)1216/خام:ابنصردمختصر.

(t).الابق

.1/53f:الايق)5(
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أشياءتلتقطأرمسترونجولكنالدعاء.لهذاالآنمحلفلاربه،بهيعبدالذىالوجه

نأهنبدلأهنا،تفعلكمابصحتهاوتجزمبل،مسبقةأفكارعليهالت!بى،متناثرةبعيدة

المعروفة.مصادرهمنالموثقالصحيحالدليلعلىرؤيتهاتبى

تصريح:دونتلمح.

لافهىبالحنفاء،!البىبتأثرتصرحولاتلمحأيضاهناأنهاإلىالاشارةوتجدر

بصورةبالحنفاءالتأثرقضيةطرحواالذين،المستشرقينمنسبقوهامنخطىتتبع

يوهمهمانوفلبنورقةمنحمعمحمدا"إن:قالالذيراتمونتجمرىمثل،مباشرة

ربمأعنهااللةرضىخديجةالسيدةأنرأفترضبللها.011)1(،ومشرعأمةمؤسسبأنه

كانتوقد.الواقعيناقضماوهو)2(،المسيحيةفيدخلتقدأيضاهىتكونقد

قتلتالئالحنفاء،قضيةمثلالث!اثكة؟للقضايأطرحهاعندجداحذرةأرمسترونج

.السياقخلالمنيفهمتلميحهاأنإلا،المستشرقينقبلمنبحئا

جحعق:بناللةعبيد.

عبيدفهو!،بالنىصلةلهكانإنهأرمسترونجتزعمالذىالحنفاءئالثعنأمأ

ثم،البدايةفىأسلموقد".المطلبعبدبنتأميمة11!،الن!عمةابنجح!بناللة

عليهالنصرانيةفأثر،سايانأبيبنت)3(حبيبةأمزوجتهمعللحبشةهاجرأنبعدتنصر

تنصرقدالحنفاء،رابعوحرالحويرثبنعثمانأنكماقبلها.وليسللبفةلاحقاكان

)4(.!ىبالنىصلةأيعنهيذكرلمو،عندهفتنصر،الرومقيصرعلىقدومهبعد

سوزوميوس:رواية.

(سوزومينوس)المسيحىالفلسطىالمؤرخعنأرمسترونجذكرتهاالئالروأيةأما

cSozomenusالروايتينلاختلاف"العربابعض1أوسوريا"،عربابعض1أنمن

51..atMecca, p!1)ممح Watt, Montgomery: Muha)

65.ص/لنبودهـ:لملزهلط/لاضماق::وانظر

93.(2.Muhammad at Mecca,)p
القضية.هذفىحرلالتفاصيلىمنلمزيد65،ص:لملبرممة/لسعزفيلملاضشماش:وانظر:

.1/941:هامابنصفىنحتصر)3(

.1/051:الابق()4

)5(004-04 oم.
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الخامسالقرنفيهايدينونوظلوالإبرأهيم،الأصليةالديانةأكتشافأعادواقدعنها،

الخاسىالقرنفيسوزومينوسكتبهالذي"/ل!ضيسةامماريخعلىفبالاطلاع؟الميلادي

وهو()1(،سارةأبنأء)أوSaracensعليهمأطلقمنعنيتحدثأنهوجدالميلادممط،

ينحدرونيبدوكماإنهموقال.عامةبصفةالعربأوالشرقننعلىيطلقكأنلفظ

إممماعيل""أبناءلفظعليهمأطلقمنهمطائفةإلىأشارولكنه.إبراهيمولدنسلمن

clshmaelitesإنهم11:فيقول،للختانممارستهمبسببا!إبرأميمإلىينسبهموهو

يهوديةوتقاليدبشعاثرويقومونالخترير،لحمياكلونولااليهود،مثليختتنونكانوا

.لر(ااأخرى

"أبناءعنيتحدثهوبل،اللفظبهذاالحنفاء"11عنشيئاتاريخهفييذكرلموهو

علىكانوالمنبقايايوجدكانبالفعلأنهيوحىسوزومينوسيقولهوماإحماعيل".

بأنحرممطموضوعرهوالخنزير،ياكلونولايخونكانوالأنهمأ!،إبراهيمدين

نإ،الشامأرضفيالطاثفةهذهوجوديعئلارلكن)3(.التاريخيةالناحيةمنيدرس

للرحيلدأعهناككانلماوإلامكة،فيبالحنفاءصلةعلىكانواأنهم،بالفعلوجدت

رويتالىالروايةمنوالظاهرعمرو.بنزيدفعلكماإبراهيمدينعنبحماللشام

أممطعندبغيتهيجدلمولكنه،والنصارىاليهودسوىأحدايلتقلمأنهللشامارتحالهعن

أنفسهميبونفكانراالاماء،منالحقيقيما،أمهم"هاحر"،كونمنيخجلونكانراإمم!رزومينرسيقرل)1(

يتضحكما،دينيةحذورتحديدا،قديمةجذورلهالعربضدالتعصبأنوكبدو!،إبراهمصيدنازوجلارة

المسجيين.علىوالإكارةبالرخةيصفهمماكراوهر.للعربهناالمورحغمزمن

(2:Sozomenus: Ecclesiastical History, in Nine Books, from.A .D324 to.A .D,044London)

.931-318.SamuelBagster and So.3+, Book,6 Ch.,3.38 p

الخاس!القرنإلق!طنطينالامبراطورعصرمنالبهةتاريخع!وكحدثاليرنايخةعنقرحمالتاركخحذا

4(.05-004)صزومينرسكبماأشهرمنوهو،الميلادى

990)31لوه*5Pinesبايزشلومرالإصانيليالمسثرقذكر)3( (- 90 A)كالوااحبةالإبرالديانةأتاخأد

Tertullianترتليانالمسيحيالمررختاريخلطوردكصاالميلادى،والثاكالثافيالقرنينفيأيفاموحودين

(-frr.-?)I.

and on Arabic Christianity and Judaeo- Christiani11+, Jerusalemا*Shlomo Pines, "Notes on Is

143,05،)8491(4.Studiesin Arabic and Islam, Vol

الديانتينيخالفكاناعغادهمأذ!زكدمما،عقائدهمعلىسنهمعصوعةمعاختلفترتلان)نبا!زرتول

.!إبراهيمطةعلىحافظراالذينالجظء"11منبالفعليكرنونرتد.والميحيةاليهودت
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هوالروأية،صحتإن،الشامفيالطاثفةهذهعنكتبماأنتقديريوفيمنهما.

باليهودليسواإحمأعيل"،"أبناءعليهااطلقطائفةوجدتإنلأنهعلينا؟لالناحجة

فهذاالخزير،أكلويحرمونكالختاناليهودشعائرمنبعضايتبعون،بالنصارىولا

منبقىولكن.المنطقةهذهمنأبذاتختفلما!،السمحاءإبراهيمديأنةأنيعى

مكةفيليسذلك،علىقرونعدةمروررغمأ!،إبراهيمدينيتبعيزاللاكان

)1(.الشامفيأيضابلفقط،

:الاسلامنشأةلمرحلةأرمسترونجعرضليايطوريةالنظريةملامح

نشأةسبقتالىللمرحلةعرضهافىالعقدى،التطورفكرةأرمسترونجاتبعت

يلى:ماالمرحلةتلكعرضفيألياتهاأهمومن.الاسلام

علىالمعالمابعضإضفاءومحاوله،مكثفةبصورة"اللغة"علمعلىالاعتماد.

أسبابإلىالاسلامنشأةلتردوذلكو"الاستغنأء"،المروءه"،11مثلكلمات

التاريخ.لأحدأثالماديالتفسرعلىأيضاذلكفيوألاعتماد،واجتماعيةاقتصادية

لعرضالقصور،منالكثرساهاوالئ،التاريخيةالدراساتعلىالاعتماد.

الايحأءومحارلة،الاسلامفحربزوغقبلالعربيةالجزيرةعليهكانتالذىالواقع

تحويلوربطها،محيطةكانتالئواليهودية)المحرفة(،المسيحيةبصورالإسلامبتأثر

اليهودكط.بالأثرالقبلة

معتقداتعلىالأسطوريةالمعتقداتبعضتفاصيل"إسقاط"علىالاعتماد.

الرعدوإلهالطوطم"،11اسمعليهاأطلفوالئالأوثانمثل،الاسلامقبلالعرب

الاسلامإنلتقول،السومريةالأساطيرفيالمطربرقصةالطوأفوربط)المزدلفة(،

التاريخى.الواقعهذامننشأ

علىالسماء""إلهفكرةوفرض،الأنثروبولوجيةالدراساتعلىالاعتماد.

.الإسلامقبلبالئةالايمانفياقريعق"معتقدات

الركمعلىالطانفة،هذفىثار2منلعفئاالثام،فيالفترذ،هذهفيالميحيونالمورحرنكتبهمادراسةتبينقد)1(

.العربأىعام،برحه+صارة+أنجاءعلىفصئاكانصرزويخرسحديثحلأنمن
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الموثقة،التاريخيةالأحداثبعضتفسيرفيالشخصيةرؤيتهاعلىالاعتماد.

.الاسلاموبعدقبل،شخصيةبصورة!بالبىربطهمومحاولةابالأحناف"،1المتعلقة

الفصل:خلاصة

وألاجتماعية،الاقتصاديةالعوأملمنعددإلىالإسلامنشأةارمسترونجأرجعت*

الاستغناء".11أوالمالعبادةوتناميا،المروءة11فضيلةكل""مثل

علىوالنسطورية،المونوفستيةمثلالمسيحمة،الهرطقةبألوانالاسلامتأثرادعاء

.الرأيهذاتؤكدلاالتاريخيةالأحداثأنمنالرغم

مناصبحواأقارهمبعضبأنوالإيحاءالحنفاء،وبعض!النىبينالربطمحاولة

عمرر.بنوزيدجحع!،بناللةوعبيد،نوفلبنورقةمثل!النىصحابة

اكتشفوأسوريأفيالعرببعضإنسوزومينوسالمشحيالفلسطيىالمؤرخقال*

ا!.لابراهيمالأصليةالعبادة

لمصادرالرجوععدم،الفصلهذافيالمنهجيةأرمسترونجأخطاءأهممن*

إشارتهاعدمخاصةوبصفةعليها،والنصفكرقألمصادرالاشارةوعدم،صحيحة

الأساسيةالمراجعمنكانتوالىوات،ومونتجمرممطوجولدتسيهرإيزوتسولمؤلفات

موضعه.فيوضحناكماطرحتها،الىالأفكارمنلعدد

ص!ءعيم
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السادسياالفصل

ال!سلا!إلهالتوحير:مرحله

نبنألىمسترهيهرةفيالإسلد!فيالتوحيرنشأةثانيا:

لا:الأهالمهحث

الخالىفيالفالىقهاللحصه

الثاني:الممحث

مصرلى5القوأنيالوحيطليحه

الثالث:المثحث

الحرب!القرأنأ!اتم!التحاملفين!ألىمسترهمن!مبن

اللابكلالمثحث

باليلامهدبههنهمقالىالاسلا!فيحلر+!الولىتطوزع!
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خلمك

الحدية:الفربيةالنقدماهج

نقديامنهجا،الكريمالقرآنآياتبعضامعاني"1بيانفيأرمسترونجاتبعت

وحىمعللتعامليصلحلاولكنه،الأدبيللنقديصلحقدحداثيا"،بعدو"مااحداثيا"،1

تتبعهالذيالمنهجهذ!خلفيةإلىالاشارةوجبلذا.الكريمكالقرأ!حماوكط

أدبيا،أكانسواءالنص"،11مع"الغربيةالعقلية11تعاملطريقةتتضححئ،أرمسترونج

أعطتوقد.السابقةالنقديةالمدارسإلىتعود،تراكميةقضيةلأنها،غيرهأوتاريخيا،أم

مستوحاهقراءةفيهى؟رؤيتهاحسبالقرآفيالنصقراءةحريةلنفسهاأرمسترونج

التامة،الحريةللقارئتعطىالى)2(،الحداثيةبعدوماالحدالي!)1(النقديةالمذاهبمن

منالركموعلىقدم.هوماكلاتحديث"أواتجديد"إلىعامبثكل407أ+ح3ولالحدالة!11مصلحلر)1(

هراحلعلىلدل،والتاريخيوالفكرىالثقافيالمحالفيحاصةبصررةتبرزأفاإلاعد!دة،مجالاتفياضمالها

والمذابالنظرياتمنالكثر6لى،الحدالفكررفضوقد.الحديثالعصرلي،خاصةأوربا،هامرتالئالتطور"11

فكرةمويديهمنكثكلرفضكصاعشر(،التاسعوالقرنعر،الثامنالقرنواخر)1التنو!رعصرفيطرحتالئ

كلمراحعةكانالمقصودولكن،كليةالأديانرفضواقدالحداثييز"11كلأنيعئلاهذاولكن.الخالقالإله

رفضالذىوالفكرى،ايأدوالتحدكدصورإلى+الحداثة"مصطلحأ!اككل.السابقالمصر!ادتالئالبديهيات

العصرفيمقبرلةككلأصبحتوالئالاحتماعية،والمرسات،الديخيةوالمعتقدات،والأدب،للفنالتقليديةالأضكال

بنظرياتأصاصيةبصورةالفكرهذاتأثر.للصاضىتنتمىلاواحتصاعيةوجاسيةاقتصاديةنظميحكصهالدىالحديث

في"ماركسو"كارل(،الآنإلىالإنسايةالدراصاتفيحياأثرهأيزال)ولاالتطررفيدارو!ن"+ثارلزستكلى

ولكنالحدائي،الفكرلبدايةمعينتاريختحديدالصعبمنالفسى.التحليلفيفرويد"و!اسيجصرندالاتصاد،

وفرودد(،ماركسوكارلدارو!ننظريات)مععرالتاسعالقرلىمنالأحردالسواتفيبدأأنهيفترضأنيمكى

ومنتصف0091بينأوربافيذروقاالحدأهليةالأدبيةالحركةوصلتوقدالعثرين.القرنمنالأولالنصفوحئ

الفنانرائدماكانوالئالتجر!د!ة+3مثلالغريبة"11القيماالحركاتفيهنثطتوقدالعثرين.القردمنالعثرينيات

صترضحأما!تقدكانوالئالأساط!رر"،دراسة"إجاءالعصرهذاضهدكمابيكاصو".*بابلوالأجافي

الكاتبالأسطور!ة،هذدـالدراصاتروادمنوكان،السحيقةالعصررمنذالإنسانيةالحضارةاضرارية"!ا

419)1لىamesلoyceحوي!"احيسى1الأبرلدي -1AAY).

.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ Modemism#cite_ note- I

.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ ModemisLliterature

كليرفضالمعاصرد،الحضاردفياتجاهإلى،عامةبصفة(الحداثةرفض)أىالحداثةبعدمامصطلحلر)2(

مثلا!دفىهإلتقليديةالثنائياتوكلفض،اللغةدورعلىالاتجاههذالهركز*الكلية!ا.والأفكارالموضوعه+،ئقالحظ11

على-الاتجادهداأئروقد.إلح..و"الأصد+"الأبيض11ا؟ااثميةو"العلاقة"المشمية+العلامات،ااو"الأثى11الدكر11
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بارترولانقالفكما.النصيمتلكالذىفهويشاء؟ماالمعئمنيستخرجأنفي

3eل6طBaالمولفاموت1نعلنأنيمكنناDeath of the Author"ا؟القارىاو"ملادا

وباختصار)1(.الكاتبقالهماوليس،للنصالقارئاستجابةهوالآنيهمفالذممط

النقديةالقراءاتكلرفضتالعث!رين،القرنفيالحداثيهالنقديةالمدارسف!نشديد

هذهامتدتثم.مختلفةبرويةالأدبىالنصتقرأوبدأت،والواقعيةكالرومانسيةالسابقة

منفرعأىفيديى،حئأوأجتماعى،أوسياسىأوتاريخيانص"1لأىالقراءة

.(Y)والإنسأنيةالثقافيةالدراساتفروع

الىولول53+،أا!ر+هعأ3ولالروسيةالثمكلية؟الحداثيةالمدارسهذهأهممنكان

لإ3الاتجاهذاأثرامتدئموغرها،العمارذ،وفن،واللغركاتالأدبى،ومنهاهـالقدالئقافيةالمحالاتمن-الكر

القرنأواخرفيوالأديانوالمافات،القانونوتفسر(،والادارةالتو!ق،نطم)مثلالاقتصادمثل:أخرىحرانب

وربماالتاقض،وإبرار"،التفكيكية11اوالنقد!ةالأدبيةحماتهأهمومنوالصثر!.الواحدالقرنوبدا!ةالعشر!ن،

،بالاختلافالحداثىبعدماالفكر!رقيكما.القارئويلاد"،المؤلفاموت1عنبارترولانقالهماأبرزها

هداويسمح.المصطلحلهدامحددؤ،،عاعةحماتعلىالاتفاقيصعبكانوإن؟والك،والفصوالعددله،

نأورغمعليها.قعار!مقةقواعدلأىهراعاةدوناللاهرقي"،و"الفكر+الأديان"حئشىء،(يبنقدالاتجاه

العالميةالحرببعدالغردرالأدبوصففيبرزاستخدامهأنإلاالفرين،القرنعثر!نياتفيظهرالمصطلحهذا

.ne//:ptth/wildpedia.مطنه!ostmodemism:انظر.الثافي org

المداردمنرعدزفيظهرأثرفىـالارلهكان،فرنسىوناقدفيل!وف،أ(089ا-)159بارترولان)1(

a.ولف!لأد!ل!3olandBء6لثة.حودكةJوالافي!ة،بعدوما،البيريةئل،والفلمهالنقدية orآ.ne//:ptth wikiped

تر-والذىHermeneuticsبالهرفيرطقايعرفالغربفيالمقدسةالكتبلتأولفهجيالفعلويرحد)2(

المنهجحدااقدوقدوالمبحية.اليهوديةيالديانتينالمتعلقةوالقيةبلوالمكتربة،الفهيةالموروئاتكلليصل

والطقوسالاخاعى،واللوك،الكلاموأسلوب،اللغةمثلعامةبمفةالبضرىبالسلركتعلقماكللثول

الآشخاصطوكخلالستالظواهرهذدتفريحاولالمنهعفهذا.الدييةالاحتفالاتمثلالاحتماعيةالبثرية

اتحرل،هذافيبصتt(183-اV6)ASchleieح؟عاr+6ضلايرماحرالألمالطلموللعا.الظاهرةلهذاالمتين

وقد.بثرىنعىأىفهمفيالمنهحهذااستعحالإلىاللاهرنالدمحقالجانبفيالاستصالمنالمصطلحنقلحيث

تأليفعصليةتمتكيفيوضحفالأولله؟الفىوالتضر،للنصوالأطرلياللغوىالفهمبينشلا!رماخرفر!

الصرأط.القارئإلالمرلصفكريقللغرىوصيطهرالنهايةلطفالنص،عامةأفكارعلىدناءالنصوكابة

حلالمنحاولودد.الكاتبفكروتوضح،عامةبصرردالضمميزالقالعناصرددراتفيعئالنفسي

انظر:نص.لأىالفهمصوءتجنبالهرمنيوطيقا

http:// en. wikipedia. org/ wiki/Hermeneutics# History

وذكروايأويل"،القراءةإث!؟تاا:كتابهفيلهذدـالقضيةتعرضزيدأبرحامدنصرالدكورانبالذكرالجدور

المهم.إلىفهالفهمسوءإلىأقربفنصرالزمز،تقدمكلحالابالهالنمىغصوضعنشلايرماخرتالهما

مثا-أخرىغريةمناهجحانبإلى،الكرمالقرآنتضرعلىضلا!رماخرفهجطبقأنزيدابود.فأراد

الغمرض.هذايفكمنهجإلحاحةلطلكوذغامضانماليى،الكرمالقرأنولكنسرصر.دكطجيرلوحيا
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الأدواتعنبحثاالأدبى"،النص11دراسةفيوبدأتروسيا،في1591حوأليظهرت

نفسه،الأديبرؤيةعنبعيدأ؟العاديةاللغةعنلغتهفيجتلفأديا،نصامنهتجعلالى

السياسيةالعواملجانبأونختالمدرسةهذهجاءتفقد.المحيطةالبيئةواقعأو

هذهتعفقط)1(.كنص،النصودرستالكاتبرؤيةفيأثرتالئوألاجتماعية

11البنيويةالمدرسة،المدرسة Structuralism،"منكلىلىار!وتالئالنقدية

سوسيردىفرديناندالشهيرالفرن!ىللعالماللغويةوالنظريات"،الروسيةال!ن!كلية11

Ferdinand de Saussureالمدرسةوحاولت.اللغةلدراسةجديدةمفاهيموضعالذكط

نأعلىوركزت،اللغويةالنطرياتهذهعلىاعتمادأالأدبتدرسأنالبنيويةالقدية

انعكاساالأدبىالنصيكونأنرافضة،نفسهالنصداخلمنإلايكونلاالنصفهم

استخراجفياهتمامهاتركزفهىلذا؟الكاتبرؤيةعنتعبيراأو،الخارجىللواقع

)2(.النصتفسرفيوليسالمعافي

ومن.النفسىالتحليلمدارسالأدبما،النصقراءةفيالمؤئرةالحداثيةالمدارسومن

السويسرىالنفسوعالمفرويد،سيجموندالنمساوكطالنف!ىعألمنظرياتأهمها؟

النقادبعضفقرأ.نفسيةتحليليةبرؤيةالأدبيةالأعمالقراءةبذلكفبدأتJungيونج

أنهوافترض،فرويديةنظروجهةمنالمعالسبيلعلى،الشهيرةاهاملت"1مسرحية

الاجتماعيأوالتاريخىالسياقعن.ممعزلقراءةأنهاأى؟أوديبعقدةمنيعانيكان

فيه.كتبتالذي

كان.النقديةالبنيويةمنهجرفضتالىالحداثيةبعدماالمدارسذلكبعدظهرت

Postالبيويةبعدمامدارسهاأهممن StructuralistوالتفكيكيةDeconstruction

والذىالمولف.عنبعيداللنصالقارئاستحابةعنتتحدثبدأتالئوالنظريات

النقدية،البنيويةبعدمافالمدرسة.والتفكيكيةالبنيويةبعدما؟المدرسينهوهنايهمنا

1)ل!صأ!ة)تLiterary،لأعه+مةولرالكليماا .ne//:ptth wikipedia.or)

siعح،مف!الدالمنتتكونإشاراتأوعلاماتعنعارةالكلماتإن1(139-أ)857صرسردىقال)2(

الياقأهميةعلىواكدالن!ئ(.الجانب)أىsiد!fiedالمدلولوهوالمعئ،علىل4الذىالصوقي(!)الحانب

انظر:الصيولوحيا.أو"العلاماتاعلم1ا-:النظامهداعلىأطلقوقدالمعئ،خديدفي

Baldick, Chris, Concise Oxford Dictionary of Literary Te ،- New York: Oxford University

246-245..Press,,1002 pp
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يحتوممط"مغلق"كتابأنهعلىالنصمعتتعاملكانتالى،للبنيويةفعلكردجاءت

11البنيويةبعداما1فرفضت؟نفسهالنصداخلتوجدمعانيها)علامأت(إشاراتعلى

الدالبينالمطردةالعلاقةقضيةورفضت،"المعنى"ثعدديةوتبنتالمحدد"،المعنى11قضية

القارئرؤيةعلىتعتمد،نهائيةلامعانلهاالعلاماتأنأكدتحيث،والمدلول

منأستخراجهايمكنالئالمعالمايحددالذكطفهو.النصمعوتجاوبهأساسيه،بصورة

)1(.ذاتهللنصفريدةومعان،جديدةأغراضايخلققأرىوكل،النص

4Jacquesديريدا)2(جاكمنهابرزفقد؟التفكيكيةأما Derridالتفكيكية،رأثد

عنبحثتالبنيويةبعدمأكانتف!ذأ"،المؤلفاموت1منأعجببأراءخرجوالذكط

11،النصخارجشىءالا1إنهقالديريدافمان،القارئمصدرهاالنصفيجديدةمعان

نأعصركلحقمنإنهوقالنعى.لأكطوالاجتماعىالتاريخىالسياقرفضمجددا

مماما.المقصودالمعئعنتعبرأنيمكنلااللغةإنبل؟وتفسيرهالماضىقراءةيعيد

النص.مناستخراجهايمكنكثيرةقراءاتيوجدإنهومالالواحد،المعئديريدارفض

النظريمكنقراءةفكل؟واحدةاصحيحةاقراءةيوجدلاأنهالتفكيكيةمبادئومن

تعرضتالنظريةهذهأنإلاقيمتها)3(.ولهااخلأقة"1ولكنهاخأطثة،أنهأعلىإليها

الذى4،د!اهولح،لث!!3بارترولانمنهاربرز،الماضىالقرنمنالتيناتلطالبنيريةبعدماحركةثأت)1(

Deathرصالةثر of the Authorلغزاردكمصدرالقارئوميلادللصعئ،كمصدرالمرلفموتماوأعلن

انظر:النمى:مناسخراحهايمكنالئالمعار

.ne//:ptth wikipedia. org/wiki/ Post- structuralism

2ا-)039دير!داحاك)2( 0 0)tالصثر!ن.القرنلطالتفكيكيةوراثدفرنى،فيلسوفهو

والق،اللغةفيفروالمعالتضادأو،التقابليةالثنائياتكلقوضتلأهابالمكيكهالمدرعةهذهتسصيةحاءت)3(

/المعقد؟الشيط(الور/الظلام،الموت/الحياه/الجد؟الروحالأبض/الأمود(مثلصسو،دىعناتحدث

فيالمعا!عنتجثالئالميافيزيقيةللعقليةتتصيالثناثاتهن!إند!ريدارقالالخكل/الثر..إلح.،رحل/امرأة

مما..إلح،المرأدثمالرحلالج!د،مأولاالروحذكرمثل،القيحمأولابالجيدتاقيالثائاتهذهلأن،الغبيات

هوهداولكن،الأفضلافا!ئلامذاإنتقولالتفكيكيةولكنهذدـالررية.فىالجدمنأفضلالروح(ن!ئ

الذىأىنلعأه+tyالاستبدادىالخطابأوالررلةكسمرلحالذارأهم،ثطوام!،جبدرنالناسعليهتعارفما

بلالمعئ،وحودينكرونلاومم.الفلسفيحئ(والمقدمىالددئالخطابمثلوذلكالنهالة،باطممةيأقي

انظر:".عليه+الاتفاقإمكانية(وفاثي،واحدمعئفاك!كونأنككررن

construction"ظأ!/http://en. wikipedia. org
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لها،النقديةالكتاباتوصفتهاكماسواء؟حدعلىوالغربالثمرق)1(فيكثيرلنقد

فهمها.ويصعبالتعقيد،شديدةبأنها

القديمة،الرواياتأوالمسرحياتقراءةنعيدأنجازإذاهو؟الانالسؤالولكن

فهلالماركشة؟أو،النسويةالنظريأتأوالنفسىالتحليللنظريأتتبعامعاصرةقراءة

منحولهماكلرغم،المقدسالكتابحئأو،الكريمالقرأنتفسيرعلىهذايجوز

الوصولهوالغرضكانوإذا3رمزيةمجازيةقراءةأحداثهانقرأأنيجوزهلجدل؟

هوكذاأنأمسنقبلها،حقمقةفأى؟الحقائقستتعددالنظرياتلهذهوتبعا،للحقيقة

أخذناإذاوثوابتهوأصولهالمسلممرجعيةتكونرأينأالحقيقةلضياعالأمثلالسبيل

جديدةكقرأءةفرضهالمسلمينمنالعلمانيةأنصاربعضيحاولالذىالعبثهذا

الكرع)2(.للقرأن

الشعراوكطمتوليمحمدالثميخقدمفقد،تنتهلمالكرمللقرآنالمتحددةوالقراءات

فيمطروحهولماالغزير،علمهمنوأضافالكر-م،القرآنحولخواطرهاللهرحمه

قراءةقدمإنهنقولأنأيضاويمكنالعصر.علوممنوأفاد،المعروفةالتفاسيركتب

خلالمنالعصرأمراضإصلاحوكيفية،الناسواقعحولتدورجديدةاجتماعية

هذهكلولكن.البشريةالنفعىوخباياالبشر،لأحوالالعميقلفهمه،الكريمالقرآن

لضاعوإل!المفسررن،وضعهااليبالقواعدولاالعربيةاللغةبأصولتخللمالقراءات

.المتاهاتهذهفيالكرماللةكتاب

ليوتككتقريبا،ايقاليدفيشيءكلاتخربالمعاعردالتفكيكيةإنحمردةعبدالعزلهزالدكرر!ول1()

وأشكالايفسر،وعصلية،التاريخودور،والقارئرالمولف،،والياق،والنص،واللغةالعلامةعنالمرروثةمكار19

المحدبةالمرا!احمرد-:عدالعز!زد.:انظر*.فظيعشىءليخرجكنهارالمادىف!نالمحروعهذاوفيابقدية،الكالة

،والآدابوالفرنللثقافةالوطئالمحلس!درهامهريةصللة،المعرفةلمعا:الكوتالمكيك:إلىالبيريةمن

إلىيوحهالذىالقدإنحمودةالدكررو!يف.-192292صام،هـ-4181899،إبسياذوالحجة-

لقصررصري!رفضمزمسكر،اتمكيكانتقلفقد.الدلالةأوالمعىهايخةلاحولعامةبصفةكتمحوراتفكيكية

القولأذكما!ادـ.الذىالمعنئتحقيقفيقاركأ،كل،القارئحقإلىالمعئ،تحقيقفيوأنظشهابأناقهاالبيرية

الابق:.مائهلامراطتترحدولكنخاطةوقراعوصحيحةقرا!وتوحدلابأنهبالقرل(!اارتبظالمعئبلافانية

Postcolonialismالاستعماركةبعدمامثلحداهلبة"،بعداما1أخرىنقديةمدارسظهرتومد693-793.ص

غ!ها.و،3فا8أحولأ!3كةلواو

أبرزيد.حامدنصرالدكتورطرحهاالئالقراعاتثل)2(
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الاملاالمبحت

الغاوفىالفارقشاللحطض

البعثة:قبلالغار!التحنث

الغارفي)!(الىاعتكافعن،المستشرقينمنغيرهامثل،أرمسترونجتحدثت

خارجحراء،لجبلروحيةخلوةفيأسرتهيأخذأنمعتاداكانإنهولحالت،البعثةقبل

الجزيرةفيالعرببينشائعةكانتالروحيه،الخلوةهذهلأن؟رمضانشهرفيمكة،

"!ف!كه!الأحمىللإلهالصلاةفيوقتهيمضىا:تقولكما)!(،محمدوكأن.العربية

الفترةهذهخلاللزيأرتهيأتونكانواالذينالفقراءعلىالصدقاتويوزع،للعرب

الجاهلية؟فيالممارساتهذهبينهناتربطأنأرمسترونجحاولتوقدا)1(.المقدسة

فيماالاسلامفيوالزكاةالصلاةعبادتاتبوأتهاالئالأهميةوبين،الصدقاتتوزيعأي

العربيدعوهاروحانيةتدريباتيمارسمحمدكانالخلوةفترةاخلال1:فتقولبعد،

الصلاةأصبحتبعدوفيماالفقراء.علىالطعامبتوزيعيقومكانكمااتحنثا"،

ا)2(.االاسلامفيأساسيةممارساتوالزكاة

معرصفيذكرتكما،الأديانفيالجبل"11قيمةتأكيدتعيدأنأرمسترونجتحاول

)3(،السلامعليهموسىمثلالجبلتسلق!ىالنىإنفتقولالأساطير،عنحديثها

رلأنم)4(.061عامرمضانمنعشرالسابعةالليلةفيبالئةالتقىالجبلقمةوعلى

لاإنناالكاتبةتقول؟الإنجليزيةفيمرادفلهيوجدولاأصيلعربيلفظالتحنث"11

عنعبارةكأنيبدوماعلىأنه"غيربقولها:تفسرهولكنهاالتخث،عنالكثيرنعرف

الحصموعلىالأكفاءالأفرادلمساعدةالدينيةالتقاليدأغلبيةفيظهرتمنظمةتدريبات

Annstrong,A.132:أضاوانظر،17ص:محمدال!!رد:نظرا(1) History /f God, p.الإله11مصطلح

Highالأحمى" god،طلقكط،يبدونهكانراالذىالاله"11على"الدانية+القبائلقطلقهكانتالذىالاصمهو)

كل!d!.3الساء+"إلهاسمالعلصاءبعضعله

;f)128صمحمد:الىصرؤ.

الجبل.أ!ورةاثان،:الفصلانظر)3(

.281صمحصد:الىصصة)4(
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ا)1(.العاديةخبراتهمحدودفوق

الغار:ليالظمفةالتجربة20

حراءجبلعلىتحققالالهيبالوحىعمروبنزيداحلم"1إنأرمسترونجتقول

نومه!ن)ص!(محمداستيقظحينوذلكم،061عامفيرمضانمنعشرالسابعليلة

التجربةهذهوصفوحين.جانبكلمنبهيحيطمنهكمقدسىبحضوروشعرهلغا،

تربط،اللحظةححذهوفياقرأ".11انموحراأمراوأعطاهلهظهرملاكاإنتالبعدفيما

إلىيفتقررباطفيالعبريينالأنبياءربينالغارفي)!(للنىحدثمابينأرمسترونج

نطهتفييترددونماغالئاكانواالذين11العبرتالأنبياء11مثلإنهالكاتبةتقول.المنطق

أنااما1قائلأاللةكلامينطقأنأيضاأ!ه(محصدرفض(،المقدس)الكتاباللة""كلام

مرة،لأولالغارفي)أ!(بحبريل!ى(النىلقاءمصةإلىمنهاإشارةوفي".بقارئ

الملكإنقالأنهإلا،بالعرافينأوبالتنجيميؤمنيكنولمكاهنا،يكنبرإنهتقول

محمدورفض،ثانيةضمهثم،حسدهمنتعتصربأنفاسهشعرحئشديدةضئةضمه

محمدوجدالمرعبةالثالثةالضمةافي1إنهوتقول"،بقارئأنااما1وقال،ثانيةالقرأءة

فلأول..011.ربكبأسمأقرأ11فمهمنتتدفقجديدمقدسكتابمنالأولىالكلمات

11)2(.القرآناابعدفيماعليهاسيطلقوالئ،العربيةباللغةاللة""كلماتتنطقمرة

الإفي:الحفورعندالرعبحالة.

قبل"،!نالماتدساليهابياقرألم11ص!النىبأنتقرأرمسترونجسننالرغموعلى

مماثلةبتجربةمرإنهتقولأنهاإلا،وحزقيالوإرمياب!شعياءأبدايسمعلموربما

(r).
الرعببحالةمرد،أولللوحيتلقيهعند)!(النىحالهتشصهمهى.بتهم.-

الروايأتإنفتقول".المقدسالالهيالحضور11عندالعبريننالأنبياءتملكتالىوالرهبة

الكهف،فيرآهإنهياقولمنفمنهم؟جبريلللملك)!ه(محمدرؤيةعناختلفت

علىايوكد1قولها:حسب،الجميعولكن،الأفقفيفقطرآهإنهيقولمنومنهم

بق.الا(1)

:375.1God:أ!انظروا1211-829ص:محمدال!صد(2) pAلمHistory of.

.132(3.A History of God:)p
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العبريننالأنبياءبحالة،الموقفهذاتربطوهىا)1(.امحمذاتملكااللذينوالرهبةالرعب

خبرتهملدىالعبريننالانبياءصياحعنرواياتوردتوقد11:فتقولمضابه،موقففي

للمقدسرؤيتهلدىإشعياءصاحفقد.الموتشفاعلىيكونواأنمنخوفاللمقدس

منلهاوقايةبأجنحتهاأنفسهاالملائكةحجبتفقد".هلكتإنليويل11المعبدفي

إرمياخبركمانجستين)2(.بعينينالملوكسيدإلىنظرفقدإشعياءأماالالهى،الحضور

فقد،الملكعناقفي"محمد"مثلومثله،أوصالهفيسرىشديذاألماالإلهىللحضور

ا)3(.االمقدسالاغتصابمنكنوعالتزيلخبر

نوعهوالأنبياءهؤلاءخبرهماكلإنبقولها،الحألةهذهبتفسيرتقوموأرمسترونج

التوحيدعمائدعليهاتطلقالئالمفاهيمنطاقخارجتتواجداحقيقة1أوالسمو،من

11،معرفيةابخبرة1)!(محمديمرلموإرميا،إشعياءوبخلافلكن،.اااالالهاأوإللةا،ا

إلىالسابقةالخبرةهذهمثل،التجربةتأويلفيويساعدهيؤازرهاسابق"1دينبوجود

فهميحاولأن،أرمسترونجتقولكما،عليهكانلذا.إسرائيلبئأنبياءعندكانت

إلىبعفويةالتجأ،ووعيهوحدتهخضمفيهووبينماوهكذاما.بطريقةالتجربة

)4(-
محمداانربمأ11إنه،خديجةالسيدةإلى!ىالنىلجوءعلىتعقيباوتمول.زوجته

فجرهيوشكالذىالدينطبيعةعنبفهمهمايتعلقمابينهمافيماناقشاقدوخديجة

يتطلبفهو،والطقوسللشعائرأداءمجرديكونأنعلىيسمووالذي،يبزغأن

.(ا)المستمراالأخلاقىوالجهادالتراحم

الظر:فيNuminous)المفارق(بالمقدسالظمضالشعور30

)!(لمحمدحدثماأنترىفهى.تعميمدونالغارمومفأرمستررنجتتركلا

والى،للخشوعالمستجلبةnuminousالمقدسةالغامضةالحقيقةهذهالشعورهو

.913صمحمد:النىسرذ(1) - iy.

صاكنأناوالثفتيننجسإنانلأنهلكتإلمالمطو!ل"فقلت:مولهافلميلعلى-9،ا6:إشاء:)2(

6.15/إضياء:االجنود"ربالملكر(-لامدعيئلآنالضفتيننجسضع!ليز

كلما.لأدق..فغبتعليألححتوفاقتنعتربياأقنعتئقد11إريا:وانظر،13.صمححد:الىسرة)3(

7-02.18/إرميا:ااكنصاب"وظلمنادكتصرختتكلصت

(t)138ايفا:وانظر،031صمحمد:النىصد.AHistory of God: p.

:em.47.3؟pA Prophet For Our!5)م!لم:مع!س Armstrong Karen,Mu)
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المشحيةففيالنوامي!.معظمفيوالأنبياءالرسلحضورإدرأكهاإثرعلىأنسحق11

أكط"يه4م!*،بالمقدساليهوديةفيوحميت،ومبهرةوكامضةرهيبةبانهارصفت

1(.ا)اللإلهالرهيبالآخر"11الحضور

،الاسلامعلىالتعميمإلى،واليهوديةالمسيحيةفيالمخصيصهذامنتنتقلفهى،

وهو،المسيحيةفيالقدسالروحهو،الاسلامفيالوحىملكال!حبريلإنفتقول

"دكاه*أيه!ناولأرمسترونجتسيهوماالبشر.مع،طريقهعنالفةيتصلالذىالوسيط

قدمهالذممطالمصطلحوهوالأساطير،عنحديثهافيقبلمنذكرتهمانفع!هو

ححو،المفارقبالمقدسالشعورهذا"إنعنهوقال"،المقدس"فكرةكتابهفي45،5)2(

المقدسبهذاشعورهمفيالبشربينالاختلافاتفسروقد...دينأىفيأساسيةقضية

والخضوعبألخوفيشعرمنومنهم...عميقبهدوءيشعرمنفمنهم،الغامض

كأن)!(النىأنتفترضوأرمستررنجا)3(.االغامضةالقوةهذهحضورفيوالعواضع

سيءابأنه1وصفهالذممما؟المفارقالمقدسعن"أوتو"الألمالطالمزرخقالهماسشتوعب

ا)"(.وأحداآنفيوخلابومرعبغامض

ثعقب:

:الاسلامقبلالظرليالتحنثأولا:

العرية:الجزيرةليالتحنثتاريخ.ا

لهيجدواأنمحاولينالغار،فيالخلوةأرالتحنث"11عنالمستشرقينمنعددتحدث

حكراتكنلمالخلوةهذهأنمنالرغمعلى!ى،النىعندوخاصة،العربعندتبريرا

ممنعدد؟خاصةالثحامفي،الرهبانصوامععنتحدثوقد.الحقبةهذافيالعربعلى

فيأيضاذلكوردكما)3(.الإسلامظهوروحئالأرلىالقرونفيالكنيسةتاريخكتبوا

.921صمحمد:النىصؤ(1)

:doG.5-4.p2)بم A Histo.+of)

(3.5.Ibid.,)p

.9400!(:)2!7 :d A Prophet For OurTimeل!(4Muha)
(5,A Select Library of Nicene and Post- Nicene Fathers of the Christian Church,Sozomenus)

0891.
اضهباذ،ستعددقصصفصل:،المثالصبيلعلىانظريقهتجممعولعداثاءالكنيسةأباءمصمىستمختارات

ومب.صريةفيكروذوغرفىالتسعيز،عقددلفمرتهحئالجاداعتزلالذممطالرابوقصة،601ص

14 y
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رسول"فترل:هشامابنيقول،الراهبميسرةمع!البيحديثفيهشامابنسيرة

ا)1(.االرهبانمنرأهبصومعةمنقريباشجرةظلفي!ألئة

المستشرقين:اراءمنبخليظأرمسترونججاءت2.

الذيالمعهود،.ممنهجهاطرحتهولكنها،الخلوةلهذهمبررعنأرمسترونجبحثتوقد

إنهوقالتالتحنث،عنالكثيرنعرفلاإننافقال!،علمىسنددونللتعميميجنح

الأكفاءلمساعدةالديية،التقاليدأغلبيةفيظهرتمنظمةتدريباتعنعبارةكانربما

بين،منطقيةغيربصورة،ربطتأنهاكما.العاديةخبراقمحدودفوقالسموعلى

شعاثروبين،اعتكافهأثناءللصدماتتوزيعمن!البىبهيقومكانوماالتحنث"11

منعدداراءمنبخليطهناجاءتأفاويبدوبعد.فيما،الاسلامفيوالزكاةالصلاة

إليهم:الاشارهدونالمششرقين،

اللفظ:أصلفيإيزوتسورأى.

الاسلامفيوالصلاةالعبادةألفاظبتحليل،اليابانياللغةلمعاIzutsuإيزوتسولام

وأنعام،كلحراءغارفيللخلوةيذهبونكانوامكةأهلبعضإنوقالودرأستها،

العرب"إن:فيقولالتحنث،لفظعندتوقفولكنطالوحى.ظهورحئاستمرذلك

ولكنكامفئا،لايزالالكلمةأصلأنإلاا؟ااتحنثالاعتكافهذاعلىيطلقونكانرا

المرحلةنعتبرهأنيمكنناوربما.الروحيةالتدريباتببعضالقياميعئكانأنهالمؤكدمن

بعدفيماأصبحتالصلاةإنقائلأيعقبثم".بالصلاةيتعلقفيماالإسلامسبقتالئ

عنالكئيرنعرفلاإننايقللمفإيزوتسو)2(.الإسلامفيللعباداتالرئيسيالركن

علىمعناها،فمعروفنفسهاالممارسةأما،الكلمةأصلعنديتوقفكانبلالتحنث،

عممتها،ثمفكرتهاقتبستأرمسترونجولكنإيزوتسو.مثلالعربيةيعرفلمنالأقل

المرجع.ذكردون

التخث:معنىحولمويررأي.

قاله،الروحيةالتدريباتببعضالقياميعىكانالتحنثأنمنأرمسترونجقالتهما

fخام:ابنسر-نحتصر)1( /25 I.

148.(2.Izustu: God and Man in the:na'ruQ)p
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عنمولفاتهأحدفيمشابهاكلامأالأخير،قالإذ'Muirمويروالمششرقإيزوتسو،

الرغمعلىهذاا)1(؟اللتأملا1للغارالذهابيحبكان!البىإن11موير:قال.الاسلام

ظهورعنذكرناهالذممماالتعميمأضافتأرمسترونجولكن.المعروفمويرتعصبمن

لوكماالروحى،السموعلىالأكفاءلمساعدةالدينيةالتقاليدأغلبفيالتدريياتهذه

الأكفاء"،11هولاءأصحاهايدعوالروحى"،التأمل11فينظاميةمدرسةهناككان

خلالمن،العاديةخبراتهميعدىالذ!السمرحالإلىليصلوالمدرسهمللانضمام

علىتقومفلسفتهالأن،خاصةبصفةللبوذيةتشيرأنهاوأتصور.المكثفةالدورةهذه

الانعزالي.التأملمنالنوعهذا

تقومكانتالىالدينيةالتقاليدمنمقصدهاتوضحنماذجأىالكاتبةتذكرولم

عليهاتواضعتالئالانسانيةالممارساتمنكانهذاأنوربمأ.التدريباتهذهبنفعى

)2(.والتأملالعزلةفيالروحىالصفاءعنالانسانيبحثحيث،اتفاقدونالبشرية

؟الاسلامليوالزكاةبالملاةالتحنثعلاقةهيما.

ومد.الاسلامفيوالزكاةللصلاةمقدمةكانالتحنثهذاإنأرسترونجتقول

،مقصدهكانهذابأنيوحىلاقالهماأنإلامشاها،يكونقدكلاماإ-فىوتسوذكر

فيماالإسلامسبقتالئالمرحلةالتحنث()أكطنعتبرهأنيمكنناوربماا..اقال:فقد

العبدبينللتواصلكوسيلةاصلاةا1لكلمةمعئعنيبحثكانفهوا.بالصلاةيتعلق

03..r,:W Mahomet and Islam: p(1)آلاM
نأعنوات"+مرنتح!رىقالهما!،الن!لخلوةتبرروهممعرضليالمشرقرنأوردهاالئالغرائبش)2(

القدر-يملكرزلالمنمكةحرمنهرئاصيبةرحلةصبهردهرهذايكرنأنإما،الجبلفيللخلوةاحتصالانهناك

العزلةإلىافالحاحة1،العربعلىوالنصرافياليهردىالأثرمنهذاكون(نرإماللطاثفأالنمابعلى

راحع:3.العرليعلىايهودى-الحرانالأ.لرعليهيدلأنيمكنواضحساها

.76.atMedina, p!05ة!هممح!كامثام,at Mecca!عك!Watt, :.M Muha

لملأنهالمتبا!نيزالدافعينحذلهنمىأ!ترحيحإلىيصلأدمجاوللم01واتف!نإدرسصىحعفرد.رأىوفي

وأنللبادد،صذهبكانإنهتقولالتارمجهالمصادرفكلفحب،ئكوكاليثكلباللحقمة،ليصل!كب

حرستحرئاكانخاكم!النعابأنلذكرالداعىفماالجاحلية،فيقريشبهتحنثمما!نبحراءالانقطاع

العربيةالدراصاتفيالمسرمينمناهجعنأبحاثمجصوعةالاصلاية:العقيدذإدريى:س!حعفرد.انظر:مكة.ا؟

الطبة،ذكردون،8591الحلح:للرلةالعررايريةمكب،والعلومواثقافةللترليةالعريةالمنظحةالإصلامية:

.022ص!ا/
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مرحلةيمثلالتحنثكانربمافقال،الفقرةنفىفيالتحنثقضيةإلىعرجثم.وربه

ولشالجوهر،ناحيةمنأيبعد)1(؟فيمافرضتالتي"،الصلاةالعبادة1الاسلامقبلما

المفروضة.الشعيرةاوالركنناحيةمن

قالوالذيالأديانفيالتطوردعوىمعيتفقأرمسترونجتقولهفماحالأيوعلى

فيالتحنثعلىأطلقالذيرودينسونم!صسيماليهوديالفرنسىالكاتبصراحةبه

d'لمحمد"الروحىالتطور11لفظالغار s Spiritual Development+64ءMuhaمقتبسا

طريقعن!النىإلىأنتقلتعادةهوالتحنثأنفيوات"امونتجمري1رأىأيضا

كثراتوقفواالمستشرقينانتصوريوفي2(.والنصارىاليهودطريقعنأوالحنفاء

كان!البىيكونلأنالمسبقرفضهمبسببص!،النىواعتكافالتحنثفكرةعند

البشرية،تاريخفىفارقةلحظةبالفعلكانتوأنهاإلهيا،وحيالتلقىالفترةهذهفييعد

مكة.أهلعنبعيذاللخلوةالمبرراتهذهكلعنبحثوالماوإلا

؟الاعتكافقضيةفي+الجبل+مغزىهوما3.

الجبل"11أهميةفتعممالغار،عنحدثهافيأخرىمرةبالاساطيرارمصترونجتقحم

الشنتوفيالكاهنأو،الشامانقبائلعندقبلمنذكرتهفقد.الدينيةالمعتقداتكلفي

اليهوديةعنحديثهامعرضفيذكرتهكما،والسومريةالبابليةالأساطيروفيأليابانية،

عيسىوقوفعن،الانجيلمنروايةذكرتأنهاكما)3(.بربهالسلاموسىلقاءعند

بابومنويوحنا)4(.ويعقوببطرس،حوارييهمعالجليلفياطبور"1جبلعلىالحلا

تسلقإنه11:فتقولحراء،جبل!النىبصعودالجبلأهميةعلىتر!فهى؟التعميم

وسيلةأرمسترونجتومئكمايكنلمهناالجبلأنإلاالس!لاا.موسىمثلالجبل

ال!،موسىمثلربهلملاقاةأو،الكاهنأوالشامانمثلالسماءإلىبسلمللوصول

لنفسه،ويخلوأليوميةالناسممارساتفيهيعتزلهادئمكانعنللبحثكأنولكنه

148.(1.Izustu: God and Man in the Qur'an:)p
للحامعات،النشردارالقاهر!:،اطوالافتراء:الحقيقةبيز!دمحصد:ليلةابرعمدد.:كتابعننقلأ)2(

.121صام،999هـ-0142

.917-ا77ص:الأولالمطلب:الاكالمبحث:الثاكالفصلانظر:)3(

.112ص:الأولالجحثالرالع:الفصل:انظر4()

4 y i

http://kotob.has.it



فالثابت،يحدثلمماوهوالغار،فيدوماالوحيلجاء،ذاتهفيأهميةللجبلكانولو

الأولى.للمرةالوحىنزولعندواحدةمرةالغارفيأتاهأنه

القر:ليالظرقةاللحظةثانيا:

الظر:فيحدثلماأرمشرونجتأويل.ا

تحاولعليها؟أطلقتكماالغار،في"الفارقةاللحظة11عنحديثهامعرضفي

مرعلىأحداثمنسبقهوما،العظيمالحدثهذابينرابطاتجدأنأرمشرونج

تعرضتماأهمومن.إسرائيلبئوأنبياءاليهوديةبالديانةيتعلقفيماخاصة،التاريض

الآتي:موله

قالتحيث،العبريينللأنبياءحدثا!.مماجبريلمعالأرلاللقاءالكاتبةشبهت

العبريننالأنبياءمنعددلهاتعرضىورعبرهبةمنفيها.مماالفارتةاللحظةهذهإن

ب!رميايسمعلم،الأرجحعلى!،النىبأنإقرارهامعهذا،بالمقدسألالتقاءعند

وأايهوى"1هوالعبريونالأنبياءفيالتقئالذىالمقدسولكن.وحزقيالوإشعياء

منأماأرمسمرونج.عل!أطلقتكما"الالهيالحضور11أوإسراثيل،بئإلهايهوه"1

الأنبياءرواهماأنكماا!.الوحيأمينجبريلفهوالغار،لط!النىبهالتقى

11اصحة1فيالنقاد"11لتشكيكبه،يجزمأنأحديستطعلا،عنهمماروىأو،العبريون

رضيخديجةللسيدة!النىرواهفقدالغار،فيحدثهاأما.المقدسالكتابروأية

رضىعائشةالسيدةعنالحديثأئمةومسلمالبخارى،منكلروإهكماعنها،أدلة

،أخرىصورفي،الوحيأمينحضورتكرروقد.الوحيبدءحديثفيعنها)1(اللة

.مشهودةتجربةالنهايةفيفهى!؟الصحابةأمام

الظرقة:اللحظةحقيقة

توثقواحدةروايةتوجدلاأنهوهى،مهمةحقيقةإلىمؤنسحسيند.أشاروقد

وأالقدمالعهدفيسواء!ىمحمدقبل،والمرسلينالأنجياءمنأحدعلىالوحىنزول

إلىالرسولبول!منالمسيحيةالكنيسةآباءكاباتاوالأناجيلأصحابكاباتفي

ايفر+أ11كابور!،اللةرصلإلىالوحىبدءكان*كيفباب+،الوحيابدء1كتابفيروادـالبحارى(1)

!".رسولإلالرحىابدء1بابالاممانكابليملمورواد
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واحدانتقل"كيفبينقداليهودكتابمنأحداأنيرولموبل.أوغسطينالقديس

نبئاولدالسلافموسىا)1(.امرسلغيرأومرسلنىإلىعاديرجلمنابنائهممن

مابسببالم!،عيسىنبؤةالمسيحيونأبهمكماشابا؟ثمصبيأثمالمهد،فينبيافكان

تخبرنافلاعلما".التنبيه)2(11بأمريزيدنالاوهذا11،المسيحيةعلىالرسولبولعىأدخله

وتحولاتنفسيةأحاسيسمنيصاحبهاوما11االتنبيةا11تجربةعنالأنبياءهؤلاءسيرة

ا)3(.االعظيمالأمرلهذااللةيصطفيهمنداخلتحدثروحية

نبأنعلمالذيالتاريخفيالوحيدهو!محمداانبينا1أنهذامنمؤنصد.يستتج

صارحئحالإلىحالمنأنتقلكيفخطوةخطوةونرى،الصحيحالعلمنبوته

فالبى4.اارسولفيأومرسلفيإلىنىمنانتقلحئعأقوماذأأحسوبماذأنبيا،

عنشئأكطمسبقايعرفيكنلمفهو،تنبتهاثناءلهحدثماكلبوضوحروى!

اختصهإلهيةرسالةأنهامناستوثىحئاحيانأوالحيرةالخوفوانتابه،التغيراتهذه

منويحفظهيؤيدهمعهوتعالىسبحانهاللةبأنويقينثقةفيرسالتهيؤديوبدأبهأ،اللة

.()3الناس

اللة؟كلاميطقأنخ!البيرفضدعوى.

نطقفيالعبريننالأنبياءبترددبقارى"،أنا"ماق!البىقولأرمسترونجتشبه

نأالقديمةاللاهوتيةالدراساتفيوردالذيولكن.المقدسالكتابأياللة"،"كلام

الرضاد،دار:القاهرة2،ط:البريةالرةأصرلفيدراسة:والرسالةالنبوةطريقمرنى:حيند.(1)

.\اصم،7991-امى418

الابق:النبرد:حالإلىبثرىحالمىالانتقاللكيفيةإضارؤالئبة"11كلمةمزنىحسيند.اصتخدم)2(

ا-12.اص

12.:ص)3(السابق

)4(1!بق.

الخارىروابئحسبالغار،فيالرحىنزوليلرواياتقيئاتحلبلأمرنىحيند.قدموقد.13صالابق:)5(

شهرألخروحهلزوحهاسيحدثعظيصاشاأنأحستوقدلابدعنهااللةرضىحدمجةالسيدةإنوقالوالطبرى،

وكأفبرم،كلالغارإلىلحروحهتعحبلموتأل،لمالواقعفيولكنهاللا!تفهام.يدعرمما،البريةإلىكاملأ

وأأجاثا،محهلتبقىللغارذهابهفيترافقهفكانتذلك.يريدلماذاتعرفوكأهابنفه،للخلر-حاحةوألهثمعر

وذهتقال،ماصدقتوتد،لذلكحيادكحا،الرحى!محصدلتلقىشحانهاللةهياهافقدأوبته،منتظردتعرد

الأمر.ذلككنهلتعرفيلأولا،ممكا،الأمرهذامثلكانإذالترىلالررتة،
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وأإلوهيم"11اللةأسمفكاناللة".اسم11اااينطقوا1أنلهممسموحايكنلماليهود

الأصلىأوالصحيحالنطقضاعفقدلذافقط)1(.مكتوبةصورةفييوجدايهوه"1

اللةاسمأنيعتقدونكانوالأنهم،الأخيرةسنةالألفىمدىعلى،عندهماللةلاسم

Tanakh)2(التناخأوالتوراةفيوردوقدبه.ينطقأنلبشريصحفلاالتقديى،شديد

ا)3(اعندهمأعرففلم"ايهوه1باسموأمأ311؟!ىالعبرىالاسم

011".. but by my name YHWH I made Me not known to them

الانجليزيةالكلمةإلىتحولتالصامتة"،11الأربعالعبريةالأحرفهذهولكن

نأالتوراةعلماءبعضويرىها)4(.النطقلييسرالقرونعبرJehovahجيهوفاه

ظهورحئاليوميةالحياةفيبهالنطقمحظورايكنلم،المقدسالاسماستخدام

Bibilicalالتوراتيةبالفترةالمعروفةالفترةوهى،المسيحية Periodدعاا!إبرأهيملأن

اسماستبدالتمثم(.ا)االربباسمودعاللربمذبحاهناكفبئ"..باحمهالرب

)6(.المقدسللكتابالحديثةالنسخفي1ordبكلمة!ح!ايهوه"1

ارطئ!قربوإلهإصاقوإلهإبراهيمإله،آبائكمإلههوهإصرائيللن!تقول*هكذا:لمرصأضااللةومال1()

11الحروج:1نمور+دورإلىذكريوهن!الأبدإلىاسهذا.إليهم 5 /.r

الخص!ة(مرمى)أضارالتررا-هى:عبركةكلماتلثلاثاخضاروهر،القدمللعهدالعرممطالاصمهر)2(

اليهودو!ضل(.الحكمةأضاروبقيةالألادولثدالأثالوسفراللمزام!وكنو!مالأنبياء()أضاررنفئم

كابصل3تدالجد!دالعهدبأنتوصالأخ!ةالبارةلأن،القدمالعهدعبارةعلى+التاخ*اصطلاحاضخدام

بقدمضمئاعتراففيهولشوحبوصفياصطلاحفهوا.تناخ"اصطلاح,(عله،وحلالمقدسالهود

،بالأهراموالاستراتجةال!ياسيةالدراساتمركز:الصهيونيةوالمصطلحاتالمفاهيمموصعة:المصىد.اليهرد.

.431ص،ام749

6/3.:الحروج(3)

225..Searchfor God: p(4ثف!كا!:)a

ولكنقيود،دونالرباصماستخدمراالحبركة،التوراةكابإن!قولأخررأىدرحد12.8/التكودى؟)5(

T(ملاخيضركتابةحئوذلك3،الاذكرعندالواحبةالاحترامفروض.ممراعاة Malachiفيالأنبياءأسفارخر

Mankind:Searchfor.922انظر:ابد.قبلالحامىالقرنفياىالقدم(،العهد God p.

y-4كلمةاشخدامعلىالمقدمىال!بعلصاءبعضاعترض)6( Lordرأهمكانامره".1باحمهالربنداءمن

التجركدمننوعاأدخلقدالجدرو،الاضخدامهذاوأنفيه،حياةولالارداالإله"11نداءحعلاتدكلهذاان

الأصلىالنمىعلىغربايوونهماوهوالقحم،الحهدفقراتمنالعديدإلى،الربعنوالبحدالألفةوانعدام

الالههذامفهومأن،للربالآصلي3الاهذالفقدالليةالآثارمنأنالراىهذاأصحاليوروىللتوراز.

إئرعلىسأالذىالميحى،الئالوثمققدظهررعلىشحعلاهوقي،فراغخلقعلىصاعدالاصم*،ا!هول11

بينهما،التفريقالصعبمناعىحئاثين،أوواحذاكاناوإن،المحوطبيعةالالهطبيحةحولواصعحدل

ومد.اسللالهالعبرىالرباعيالاعنال!خليبسببطوطةلمرونالعم!مالجدلكذاالكيهفالتليت
:الأولالمجثالثاك:الفصلانظر:ايممل.تشحقأفاإلا،الكاتبمنلليهرديةقجزةنظروحهةحندتكرن

Mankind:Search.-232.922وانظر:.أخرىلتاصيل،الانالمطب for God, pp
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وضعتهاالئالمقدمةأصللأن،القضيتينبينللمقارنةوجهلاأنهالامرخلاصة

وليع!أليهودية،فيالالهباسمالنطقحولكانالداثرفالجدل.صحيحغيرأرمسترونج

في!النىبهنطقماأما.قالتكما،ذاتهالمقدسالكتابأوأاللةاابكلام1التلانظ

للمقارنة.وجهفلاهو،كماهذايومناإلىوحفظودو!قرئإلهى"،وحى11فهوالغار

:numinousالمظرقبالمقدسالظمضالشعورثابا:

الغار،في!النىشعرهالذيوالرهبةبألخوفالشعورهذاأرمسمرونجوصافت

الذيالمفارقالمقدساو؟numinousلفظاوتو"رودلف11عليهأطلقمانفسههوبأنه

قألكماوصفها،يصعبالىالحقيقةوهي،والخشوعبالرهبةحضورهفيالمرءيشعر

واحد؟آنفيوخلابومهيبغامضشئبانهالشعورهذاأوتووصفوقد"أوتو".

عنهيتحدثفماأوتو.يصفهالذيالشعورهذاعنيختلفالغارفيحدثمأول!ش

ها،يومنالىالمقدسة"11القوةهذهحضورفيإنسانايهايمرقدتجربةهو"أوتو"،

واحد؟آنفيوالغربةوالرحبةبالخضوعيضعريجعلهماوهو،بالضعفأمامهاوي!نمعر

فيحدثماأمايتكرر.لا؟الإنسانحياةفيلحظىشعورمجرديكونأنالممكنوست

أمينجاعوالتعبير،جازإذأا،الفريدةالتجربة"حذهفيء!ىالبىأنفهوحرأء،غار

النىرددأنبعد،الوحيآياتأولم!وأقرأه،العينرأيوراها!لآ،اااجبريل1الوحي

حياةفيجذرىتغيراللحظاتهذهعلىترتبوقدا!بقارئأناامادهشةفيثلاثأ!ل!

خاصة.تأمللحظاتليستفهىهذا،يومناإلىالبث!رية

تحليلهاعلىالأصليةثقافتهامنتضفى؟الغربيينالباحثينمنكغيرهاوأرمسترونج

والذىKoddosh(')بالقدوسأليهوديةفييعرف.مماأوتو،قالىماربطتفقدللاقفايا.

اللاهرتية.ثقاقهامننأبعتشبيهوهوا؟للالهاالرهيبالآخر11الحضوريعئبأنهوصفته

الدكيةالشابيحأشهرمنوهىالقدى"،11تعئأراميةكلصةهيKaddishالقادي!ىأوكة!dos"القادوكأ(1)

عنعارذاليحوهذاالترراذ.مراءؤأوالصلافىولعدقبلتتلىوكانتالثاو،المجكلعهدمنذعرفت.الييىدبة

العصررفيوأصحإضافاتعليهوأدحلتالقادو!قتطررئمومثته،لحكصهوالخضوعوملكهالذلاصمممجيد

والمصطلحاتهيمالمفمرصوعة:أنظر.الموتىأرواحعلىحدادلروزالدبنيةالطقرسفايةليئتلىالحديثة

.982ص:ديةالصهر
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الحقيقة:عنالبحثظهرةتحليلليالفسيابهجرابعا:

جاءتبأفا"،الاسلامفيالأولىالوحىالحظات1عنحديثهافيأرمسمرونجتلمح

الحنفاء،عنحديثهافيذكرتهالذكط،عمرو"بنزيد11راودقدبم"،الحلم1استجابة

كانفقدحرأء".جبلعلىتحققمبل،منعمرو"بنزيد11حلمهوهذا"إن:فقالت

روائيا،حلضايكنلمبحثهولكنالحنفاء،منغيرهمثلالحقيقةعنباحثاعمروبنزيد

نصاها.إلىالآمورليعيدالسماوممطالوحيفجاء،الحقيقةعنصادقابحئاكانبل

11"فرويدتفسيروهى،سابقةفلسفيةلفكرةصدئأنه،يبدوالكاتبةتقولهوما

بل،اللاوعيفيتكمننفسيةظاهرةالدينإن11قال:حيث؟الدينلظاهرهالنفسى

ولكنا)1(.االإنسانينضجأنقبلمنهالتخلصيجبالذىالبشركطالوهممنوتعد

فللإنسان.ينشدهالذكطالحقوجدإذاإلابالفعلينضجلاالإنسانأنيؤكدالواقع

نفسيةحاجاتتسدهىبل،اليوميةحاجاتهبسدترتبطلاوروحيةنفسيةدوافع

نعمةمنيحرمهمنهاوحرمانه،السعيدةالمطمئنةالآمنةالحياةإشباعهايحقق،وروحية

هوللإنسانالضروريةوالروحيةالنفسيةالدوافعهذهومن،النفسىبالأمنالشعور

منالكونلهذأخالقعنيبحثكانالتاريخعصوركلفيفالانساند!(.التديندأفع

ألالهلطيعةالانسانتصورهويختلفوالذممط.البشريةالأساطيرفيحئ،حوله

تطورهودر-"تفكيرهلمستوىتبعاتختلفقدوالىعبادتهفييسلكهاالئوالطريقة11

.ا)3(افيالثقا

**+

684:25,Religion(1لمEncyclopaedia Britannica: Philosophy )f

31.صم،5002اهـ-425،الروقدار5:ط:القسوعلمالنبرىالحدممث:نجاقيعثانمحمدد.)2(

لمعاتال.48صام،989اهـ-904،الروقدار24:طالغس:وعلمالقر؟ن:نجاقيكماذمحمدد.)3(

تحالى،ضرافه(نفشاأخضفانحنف!ذا،تنفصملارابطةاللةشبينبيننا!إن:Jamesجسىويمالأمريكيالنفى

مدىعلىالمرضىم!اتعالحإنهJungيونجكارلالرصرىالقىلمعاقالكصاوأمالنا*.أف!الناكلحممت

الأد!انممنحهالذيالعورفقدأىللجا،،دينيةنظروحهةإلىافتقارهمهىالأسايةمثكلهمعائا،ثلافي

.248الابق:لأتاعها.عصركلفيالقائصة
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الثانىالمبحث

ومصدرهالقرآنىالوحىطبيعض

الروحي:السمووحالةالوحيطيعه

فيعليهللوحيتزلأولمنسنواتعدةبعدقال!النىإنأرمسترونجتقول

والأهم،مئ".تسلبروحىانوشعرتإلامرةأيفيالوحىأتلقلم11حراء:غار

لأنمضطراكان)!(محمذاإن"فتقولالوحى،لصورةتصورهاأيضاتقدمأنها

الرؤياهذهمغزىيفهمحئحثيثايجاهدوهوشديد،بتمعنالوحيلكلماتيصغى

وهىا)1(.اواضحةمنطوقةكلماتفيدائفاتأتلموالئلها،يتعرضألىالخاصة

منه.المقصودتفهملمأنهايبدووالذي"الجرساصلصلة1بحديثهذارأيهاعلىتستدل

فهى.منطوقغيركانالوحىأنفهمتلأنها،الحديثترجةفيالمشكلةتكونوقد

يقولمأيسعفكانمنطوقا،بالوحى)!(النىيأتيأحياناكانجبريلإنتقول

(،الجرسصلصلة)أيالصورةهذهعلىيأتيهحينأماالوحى؟كلماتجيداويعى

.تقولكما"،الباطنالعقلإلىالانصاتاحالة1عليهايطلقالىالحالةعنتعبرفانها

حالةفيالشاعر،بحألةمذدـالحالةتشصه،المستشرقينمنسبقوهاممنكثيرمثلوهى

اللاوعى)2(.دأخلمنتأتيهالئللقصيدةإنصاته

iseالحكيمةالسلبية. passiveness!ك

لاانهامنالرغمعلى؟المعانيتحليلأرمسترونجتحاول؟السابقللحديثمراءتهاوفي

اكير1المعئإلىينصتأنالقرآنفىمحمدمناللةايطلب1:فتقول،العربيةتعرف

11وردز-ورث)"(عليهيطلقماوهوبعنايةا)3(،االمترابط Wordsworth11الحكيمةالسلبية

913(1.A History of God:)p
v-61صمحمد:النىصد()2 r`913؟ا.AHistory of/ God: p.

يعئمماالرعالة"،كنهأدركحين:خ!.!ا.:فحايتهريقولأرمسترونجحأوردتهالذى"الجرساصلصلة1وحديث

دطوق.غرشىءيرحمدلاأء

يتعحلأنعليهيجبافلا:فتقولا،16القامة:ابه(لغجللحائكبهثحزكالا:تعالفولهإلىهنالر)3(

انظر:".الآياتأىالفعية؟الكلماتإليه2لرحيأنقبلالمعالطمنعليهايففيأنأوبالكلصاتا-ا

A:4ء5."913. History of

(t)أخذاتهذدـالمقولةترردوهى،الرومانيةللصدرتينتصىثاعر185(0-ا077)وردزورثشييام

Expostulationا"وحراباعتراض11قمدته and Reply.):انظر

.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/WilliarrLWordsworth# Major- works
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-)1(.
passivenessيكنلمالالهيالصوت"أنالايةهذهمعئأنإلىتذهبوهي.ء+أدثا

Out"هناكخارجيةابحقيقة1لي!فالئهالسماء،منمدونةرسالة thereتعريفها.يمكن

ا)2(.االداخلإلىبالنظرإلايسمعهأنللمرءليتاحكانوما

الحميد:التبس.

أحيانايبدووكانالسمو،منحالةفييدخلكان!النىأنأرمسمرونجترى

بئقليشعرماغالباوكانالبارد.اليومفيحئبشدةفيعرق،وعيهفقدقدأنهلوكما

الوضع"وهوركبتيهبينرأسهوضععلىتجبرهالىالحزنمنحالةفيويدخل،داخلى

منحالةفييدخلونحينله،المعاصريناليهودمتصوفيبعضيتخذهكانالذممط

المنهجهذاعرفقديكونأنيمكنلامحمذاأنمنالرغمعلى،اللاوعي

يمكنأنهاعلىحيالوتجربةتفسيرأيضاأرمسترونجتحاول،لذلكإضافةا)3(.االيهودى

الدعط.أوالفىبالتعبيرسواءcpossessionالحميدالتلبع!أشكالمنشكلاأعتبارها
وكأنهاتبدو،آمرةأوطاغيةبقوةمبدعهاأوصاحبهاعلىتلحوالرسالةافالقصيدة1

4(.)"الطريقةبنفعىإليهأوحىقدأنهالمبدعالمفكريشعرماوغالبانفسها.عنتفصح

الشعر:ورئاتالوحي.

حينأرثهيدسعنأرمسترونجتتحدثالشاعر،معالمقارنةهذهمعرضوفي

الحلوبداعقلىتلقحالةافي1كانإنهوتقولالطفو،فيالشهيرةنظريتهاكنضف

عقله.عنمستقلوجودلهكانالحلوكأن،يستدعيهأندوندخلهقدوكأنه

لمعافيالأمامإلىقفزةوتتطلبموحاة،،التلقائيةالخلاقةالأفكاركلفإنما،وبثكل

سرعط،تزايدتوقدالعقللكنه،العقلتراحعيعئلافالوحى...المختلقةغيرالحقيقة

913.(1.A History of God:)p
للمعرفة،كصصدرالححسدورحولتدور"الحكمةالبة11لبارةايفواتمنكبواعدداالقادقدم

بان-منوردزورثكانالئالطبيعة"،11قوىلأ+لرالحليىالاسلامطريقعنوذلك،رفالمطواكتاب

:لاكجيلعلىانظرالح!ئ.المحهردبذلخلالمنت!علمولاوطمية،،خالدةوأفامنها،حزءالانان

_eliteskills.com/ analysis_poetrylExposadation_and_ Reply_by_William-Wordsworth"س!ح!/ركأا.

analysis. php

.138صعمد:الىصرة)2(

.132صمحمد:الىس!ؤ)4(

,ir
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المنطقى.الاعدادمعاناةدونالحليظهربحيثموجزةصورةفيمحتوياتهتكثفتوقد

الأبطالكأحداكتشافهايسبقلمالئالممالكتلكمنالمبدعالعبقرييعودمذاوعلى

مثل،الحالةهذهفيفمثلها)1(.البضمراإلىبهوعادالآلهةمنشيئاأخذوقد،القدامى

لهاينصتولا،داخلهمنالقصيدةليخرجاللاوعيالىالواقعفيينصتالشاعر،

عليهميطلقكانممنمنحةاولرسالةحاملاأصبح"فقدلنايبدوكماذاتهخارج

نأتحاولالكاتبةأنوالواضحا)muses".)2أوالشعر()رباتالشعركطالوحىمصادر

إلايعرفوالموبالفطرةيتعاملونكانواأناسعلىالغريبةالفلسفاتهذهمنتضافى

الاغريقية.الفلسفاتعلىيطلعوالمو،والتجارةوالبداوةالصحراءحياد

مواربه،دوناشاعر"،1بأنه،صراحة!،النىأرمسترونجوصفتفقدوعموما،

وأ)3(،الالهلتحلىومظهركنصوالقرآنونى؟"كشاعر!محمداإن11:فقالت

بالقطعهم)،(لر+كالا!هء"لم؟االلإلهتجلاكونهجانبإلىمبجلكنص"...والقران

.أحرىمردالأصاطرلقضبةنعودهاوهيالالق،1()

1ص:الالق)2( rr.

A/ك!od:14605:وانظر،291عىعمد:النىصرد)3( History of.العريةالترجمةفيأنهإلىالاشاردوتجدر

يكوذوقدوالقرأن"،،إليهمرحىافمحمد1:النرحمةوقا!،"كأعر"قولهاحدفمححد"،ال!اصرد1لكتاجمحا

11aبالص:قالتولكنها،الفاضلالمترحمتحرجلشبذلك poet and prophet117!عأ7للا6لألةثة،uتقللمو

الخطا.هذاعلىالتنرولوحبلذااب.ا،اموحى1

بعضفيللإنسانالربتجليإلىللإضاردوالمشدش،اليهودعدأ!ا!ةبصورةالمصطلحهذااستخدم)4(

ماذلكمن.الإلهحضورفيهايتجلىملموسةماديةصررؤفيوذلكتحديدا(،)الوراةالمقدسالكتابلصوص

ريحهوبعندالجنةفيماضياالالهالربصوتحمعا"ارربه:مع!أدمحديثعنالتكوينسفريجاء

،ا-3191/التكوفى:وانظر:،ا.-3A/التكوكن:صفر.011:الإلهالربوحهمنامرأتهوادمفاخاالنهار

حاءومما1/9،1.8،ه7،118/تن:التكرسفرأيضا:وانظر6،13/التكرين::ينوحمعالربوحرار

موصخرفعنالحروجضرفيجاءماالشجر-"احتراقعندربهمع!مرسىلقاءعنأيضاالمعىهدافي

صفرأيضا:رانظر3،6/الخررح:ا:اللةإلىينظرأذخافلأنهوحههموصففطى"...ةرلهإلىالظرصتا!

سفرفيحاءمأ،المسيحيةالمصادرحبالالهيالتحليمنالنرعهدامنيعدماأماا-916.25/الحر:ج:

إلىارحعيالربملاكلهاافقال1لم!ا:وقرله!(إبراهيم)زرحةحاحرمعالربملاكحدبثعنالتكر!ت

والساءمنالربافنادادـملاكا!:إبراهيممعالملكحدثذلكومن.ا.9-16/اليهرين:00011:مرلاتك

نأمنالرغموعلى.أا-2212/تن:التكر0011:الغلامإلىيدكتمدلافقالأنذا.هافقالإلراهيمإبراحهـيمقال

منيتحدثالذىهوالربصرتأنعلىلهينظرأنهإلا!إدراهمالذنىيحدثالذيالملكصوتهوحذا

الحبيبابئأنتالماواتمنصوتكانو11الجديد:العهدفيحاءومما.نفسهللإلهتجلفهرولذا،الملكخلال

-9ro/لوقا:أيضا:وانظر،111/:مرقصإنجيلا:صرتالهالذكي rt.فحبالم!يح،دالإلهتجليعنأما

نأيمبفقطرهنا،المجلريةتحجبهلاحينفقط،المحفيكحلىالالهف!ن،الكاثوليكيةالمعارفدانرد

الهدوسآلهةدعضعلى،ماديةصررةوالالهيللخليالمفهومهذاويظقدر+م!لمءهء"لم.:مصطلحعليهايطلق

انظر:.الوئه

.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ Theophany#Theophany_in_the_ Hebrew_Bible
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ا)1(.اوالدينالفنبينالعميقللانسجامييهررلاحدثايمملون

؟والنصارىاليهوديعتقدهالذىبالمفهومللمقدستجليالي!الكريمالقرأنولكن*

لتعميممجالفلا،الاسلاميعرفهلامفهوموهو؟للإنسانالإلهتجلىإلىيضيرحيث

المصطلح.

الإله:لفكرة*ريالحض11التكييف.

بأنتوحىأنأرمسترونجأرادتالوحى؟طبيعةحولالفروضطرحتأنوبعد

عنيبحثونكانواالذين،خاصه"،الجزيرة"عرباحتياجاتليبىجاء،الكريمالقرآن

تقول.محليةكانترسالتهأنأى؟وطبيعتهماحتياجاقميوائمدمحطحل

كانتالىالمشكلةأعماقإلىوصلمحمدافلا،محضةعلمانية:"وبلغةأرمسترونج

)!ممحمدوتلاه،سورةوسورةآية،آيةالنورإلىالقرأنخرجثم"،معاصريهتوأجه

.ليعرضجاءالقرآنأنترىفهى.منهمكثيرفيالعمقمستوىفخاطب،قومهعلى

منتفكيرهمعلىيطرألمأنهورغم،لمشاكلهمواجتماعىروحافيلحلجديداتصورا

كصا،المطلقةالحقيقةأو،الالهففكرة.وطموحاتهمأمانيهماعمقلثىأنهإلاقبل،

حضاريا)2(.مكفة،الدياناتجمغفي،أرمسترونجتقول

الأدبية؟الروائعإحدىالكريمالقرانهل.

يكتب؟ولايقرألاأمئا"ااكان!النىبان!رارمسترونجأنمنالرغموع!ى

نبيأ"كانمعناهاأنعلى"أهي"لكلمةالمستشرقينبعضتفسيرترفضأفاكما

منأسلافهاامثل1لتقترحتعودأنهاإلااللة،منحماوياكتائايتلقوالمالذيناللأميينا)3(

فالمرآن)!()4(.محمدألفهاالىالأدبيةالرراثعإحدىكانالوحيأنا؟المسشرقينا

)!(النىوأنبلالعصور؟مرعلىوالروحيةالأدبيةالروائعإحدىهورأيها،في

146..ngKaren,A History of God: p!1(كاهلأكمأ6ل(
يثةأوحضاردكلأهلويكيفهواحضارات،الثقافاتباحتلا!يحتلفالالهمفهوم(دهرخا،تقصددما)2(

المحلية.ئقاقهمحبتحلفة

cGentilesالهردكرأوالأمون-مثمةأهاعلىائيكلصةفسرواالغريينبعضإنأرمزونجتقول)3(

افقافيالموروثفيالمقبول11الرأىتقرولكنهاالهرررا.لغرالمرصلالىاهوأمياامعئيكونهذا:على

5ri-1صمححد:النىسرزانظر،.والكتابةالقراع!برفيكن؟!انهمعناهاأنرهرللصسلمين"، r.ا

(t)3-4(.الجم:1،يوحىوحنإلأهوإنالهوىعنلنطق!وما:تعالىقالبل
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كما،فالقران.العربيةاللغةفيوصفها،يصعبالىاللة،كلمةيضعأنهيعتقدكان

)1(.المسيحيةفياللوجوس،،يسوعمملمثله،تقول

تعقيب:

المستشرقين:فكرفيالرومانشةوالمدرسةالوحيمصدربينالعلاقة10

الوحي:مصدرعنالحديثفيتتشابهالمششرقينأقوال.

إلىاغلبهايتمى،مصطلحاتعدةللوحىتفصيرهمفيالمسمشرقونيستخدم

عضر.التاسعالقرنسادتألىتلكخاصة،الأدبالنقدأوالنفسيالتحليلمدارس

ليبقىس!ويا،وحياكان!لهالنىجاءمابأنالاقراريتجنبونأنهمذلكفيوالسبب

2)سيلجورجقالكماوالمسيحيةاليهوديةعلىحكراذلد GeorgeSale)سبيلعلى

المصطلحتتعأنرأىوفي؟الثقافيةخلفيتهممنالمصطلحاتلقتبسونفهم.المثال

واحد.المقصدولكنيتغيرقدالمصطلحلآنضرورممط؟المستشرقيستعملهالذكط

عنكثيراتختلفلاولكنها،جديدةتبدوومفاهيم.ممصطلحاتجاءتفارمسترونج

.وغيرهوات"امونتجمركما1استخدمهاالئالمصطلحات

مصطلحاتاستخدموات"،و"مونتجمرىأرمسترونجمنكلاأنللنظر،واللافت

مصطلحينواتمونتجمركطاستخدمالممال،سبيلفعلىالرومانسية".11للمدرسةتنتمي

3cCollectiveالجمعى)3(اللاوعىوها:؟الوحيلطبيعةوصفهفي Unconsciousnes

Creative)هـ(ولهولالخلاقوالخيال Imaginaاصموثيل1للثماعرمصطلحهوالأخيروهذا؟

Samuel"كولردج Coleridge.السلبية11مصطلحأرمسترونجاستخدمتكما

اشعراء"1منوكلاهما؟Wordsworthوردز-ورثللشاعرمصطلحوهو"الحكيمة

014.(1.A History of God:)p
11.الكلاعيكيةالأديةالأعمالأحد11بأنهللقرآنوصفهابسبب،الغربيينالنقادأحدمننقد،لأرمشرونجوخه

الأكالرممي*.منهحها*نقدالتمهيدى:المبحثانضر:

عامن!ثرتالئالإنجليزيةإلالغرآنبترجمتها!ثتهر1736(،-)7916إنجليزىحرقهرجلحورج)2(

حاءالقوالمشجةايهرديةمشبرىإلىروقلاالاصلامإنهفالوممالل!يحية،التعصبشديدكان.1734

عبدالرحمند.:انظر:للإسلاممنمفاكانأنهيرىبدوممطالرحمنعبدد.(نإلا،مباشرةالسصاءمنتثر!ها

358.ص،5391،للحلايننالعلمدار:بروت3،ط:المثرمينمرصعة:بدهـى

901.(3.Watt,,.M Islamic Revelation in the Modern World: Edinburgh: University Press,,9691)p

.238(4.Watt,,.M Muhammad Prophet and Statesman,)p
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التوضيح،يستوجبخاصبوجهImaginationالخيالومصطلح.الرومانسيةالمدرسة

مصطلحهوالمقصودبلاللغوى،.ممعناهالمعروف)1(الخيالليعىهناالمقصودلأن

)2(.الرومانسيةللمدرسةأساساينتمىالذيالخيالاأ

النى-الشاعر-11أنهعلىالشاعر،عنيتحدثونالمدرسةهذهشعراءبعضكان

3)"الملهم poet- prophet)ولكن،المقدسةالكتبفيجاءكماالنى)4(1111.ممعئليس؟

وأالمقدس"،11اوالوجود"،11معيتوحدوأنالمعالما،يخلقأنيمكنهالذممطاثعر.ممعئ

والخيالة:والخيالفتصور.تصررتهتقرلكطلمط،فتخيلتخيلة:و!اللثه،:لهاليءغثل:اللانفيحاء)1(

الباطة،الحواسإحدى11هووايخالاخيل".1:مادة:العربلانانظر:.صررةمنوالحلمالغظةفيلكلثهعا

هوالصوفيةفلاسفةعندلوافيالمحسر!ات.غيبةبعدوتبقيهاالمثترك،الحسفيالمرتسصةالصورتحفظقرةوهى

اثمللمكعااللة،هرالأصللموعأالمرايا،فيالأشاءخيالاتكارتمامحيالات،أوأطبافعالملمالعافهذا،الطف

.rrvص:الفل!فةلمصطلحاتالاملالمعحمانظر:.011،أفلاطرنعند

منالثافيالنصفإلىحذورهاترحعوفنيةأدبيةحركةهي183(.-0178)حواليالرومانسيةالحركة)2(

العاطفةعلىتركزوكانت،والماديةللعغلانيةفعلكردالرومانسيةحاءتوبريطانيا.ألمانيالطعشرالثامنالقرن

وردز-ورثروادها:منالالداع.علىالبشرىالخيالبقدرةترمنكانتكصا،الجماليةللتجربةكمصدروالالهام

tWordsworthوكولردجcColeridgeانظر:س!!لأ!قحوتهالألمافيوالثحاعر

ne//:ptth/wikipediaorg.هةل!هطعهticism#Relatء4أءك!ا

انظر:.Shellyوضيليو+وردز-ورث"،وكولردج،ء،لةا!،بليكويليام:الرأىهذاقالمناضهرمن)3(

&(.re:The Romantic Period, Greenblatt..3 (General edء!لTheNorton Anthology of English Litea

015.01(07 )Founding:).de .W .W Norton, New York, ,6002 pكمص!أ،Ab

http:// www. wwnorton. com/ college/ english/ nael/romantic/review/ summary. htm

ticism. htd!لع،http:// www. pbs. orgtwnet/ americannovel/ timelinetro

معروفاكانكماالسصاوية،الأدياد"11أنبياءعلى،الحدثالغربىالفكريإطلاقهيقصرلاالي"11مصطلح)4(

الثقةبدأتوبلكا،الموحىالحقيقة"11لبيانكرصيظال!"11أميةتتضائلبدأتالتو-س،عصرفمنذقبل.من

كان.والملاحظةالعلميالجطقإلىالمستندةالحقائقمقابلفي01،+الرحيطريقعنتأفىالئ"الحقاثق."ليتتضاءل

كية،الرصأمةأنكرالذىاثمال،شيلعلىاهيوم"،1نهموكانالجديد،المنطقكذاتاثرمناولهمالفلاصفة

ن(وحاولالنظرد،هذهفيترصظ(ن،ديكارتمثل،غرهموحاول.المعرفةمصدرهمالأنبياءككونأنورفض

(،الرومانية)رائدبليكولجامثيل،النظرةهذهفيككلهمتطرفوقدفلفي.إطارفيالرحىحقائقيضع

مفايمضريفوأعادواالجديد،المفهرممذاالأنبياء،منأنفسهماعترواحيث،نيشةفر!دريكالألمافيوالميسوف

ماحضاردأى،الحدثالعمرهذافيواهتصامأثمالناساخياحاتلمقابلةوالحعقة"،و"الإلهام"،الوحي"،11مئل

وكلالمحتلفة،الاخماعيماالظراهرليحتوىيتغرفهر،الانحئالغربفييستقرلمالن!"11ومفهومالترور.لحد

الدياناتبعضفي،الامانأو،والكهنةالشر!ة،الفلسفاتحكماءثلالحقيقة"،11عنلاحثايكرنأنيمكنمن

الدائه.

7428.11/,"Encyclopediaof Religion: 2nd ,.de "Prophecy

منالتحربةهذه!قلثم،صرفية(وروحيةبتجربةمرمنعلىالنى"،11فلفظفيطلقالرومانسيه؟المدرسةعندأما

المقدمى"،11مع+امحاده"لحظاتخلال!لقاه،الذىالوحيطركقعنيبدعفالاعر،.المختلفةالفنرنصورخلال

.osephvogel:انظر:المدرسةهذهروادمفهرمحسب net/id80. htrnlإhttp:// www

يرثدأوالحغيقة،عنيبحثالذىالحيهم"11.ممفهومتقصدهفهيالبم+،3عنتتحدثحين(رهترونجف!نلذا

التريه.وحبلذاالسحاوية،الأدكانليالمعررفبالمفهوموليىبوذا،مثللها،الناس
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معهيتوحدالذي،ال!صنأوالوجود"11هوهنا،بالواحدوالمقصود."الأزليالواحد11

المدرسةشعراءفأغلب.كلماتهخلالمنجمايأتيالىالمعافيهذهإليهفيوحىالشاعر،

هوالكونفيماكلوأنcPantheismالوجودبوحدةيؤمنونكانواالرومانسية

)1(.للمقدسومظاهرتجليات

Creativeالحلاقايخال. Ima ! nation:

أؤكدأنايمكنئا!ه:للنىجاءالذيالوحي"11طبيعةوا!فاواتمونتجمرىقال

11الحلاقالخيال11عليهيطلقأنيم!ما،الرجالبعضعندالأقلعلىيوجد،أنه

Creative Imagination...من،"فالخيال"ا)2(0اوالكتابالثمعراءبعضعندنرىكما

والابتكار؟للإبدإعكمصدربالخيالتؤمنكانتالىالرومانسيةالمدرسةمصطلحات

،وردزورثويلياموفهمالشاعر؟عند"الخلاقالخيال11عنشعرائهامنعددوتحدث

مفهومعنالحديثكوليردجفمثلوتد.(4oleridg)ء)3(كوليردجوصموئيل

primaryأولىخيالإلىوقسمهImaginationاالخيالا11 imaginationثانوىوخيال

secondary imagination.كلمقدرةأوالادراك"،11هوالأولىبالخيالوالمقصود

11المقدس11منالفانيألانسانهذايومكليتلقاهاالى،والمعرفةالفهمعلىإنسان

مقدرةبهفالمقصود،المبدعالثاعربهفيختصالثانويالخيالأما.الأزلي،الباقي

الخيالأكتسبهاالىالمعالماتركيبإعادةخلالمنوالابدأعالخلقعلىالشاعر

انظر:ح،لما!ق.حوتهالثهرالألماكوالثاعر،بلينوطياموكولردج،وردز-ورث،:منهم1()

http:// www. pantheism. net/ paul/ poets. htm

238.(2.Watt, Montgomery, Mu!!" Prophet and Statesman,)p
(r)كرلردجصصوفيArt-' 771 ) Samuel Coleridgeالمدرصةروادومنإنحيزى،وفيلسرفضاعر(ا

%U-4كابهثي+الخال"امامعنمحدثالرومانيما. Biographia Literariaالأدبي.النقدلطفكردفيهعرض

:,,6;1.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ Samuel_Taylor_Coleridge

معالترحدشحالةوخلقالابداععلىومدرتهالاعرعند"الحلاق+الحمالنظركةأنالقادبعضيرى41(

لأنالثاعر،لالهإلىلصللكاداخان!هضحصهأنهعلىللاعرالرومانهالمدرصهنظرهفهالظهرالطبعه،

الثاعرأنالرومانسيرنبىولكن.وحسبالألهاصفاتصتأنهاعلىلهاينظركانوالإبداعالخلقعلىالقدرد

انظر::كلماتهخلالمزالطيعةمعالترحدمنحالةيخلقأنعلىقادرحاصة،بصفة

78.Stephen Bygrave: Romantic Writings: 1st :.de Routledge, ,6991 p
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الثانو!هما)1(.الخيالهذاامتلكإذاالاساعرايعدولا،جديدةمفاهيمليخلق،الأولي

فهوالقرالب،بالوحىيتعلقفيماالخيال"11عنالمستشمرقيمحدثحينأنهوييدو

عند"الثانويالخيال11أوالرومأنسية،المدرسةعندالاصطلاحى.ممفهومهالخياليقصد

)2(.الصرفيةفلاسفةعندالخيالأو،اللغوي.ممعناهالخياليقصدولا،كوليردج

wiseالحكيمةالسلبية. passiveness:

جاءتحيث،الرومانسيةبالمدرسةأيضاهيتأثرهاأرمسترونجعندجليايبدو

قالهمالتكرارتجنباربماالوحى،مصدرعنمؤلفاتهافيجديدةومصطلحاتباف!،ر

إلىينصتأنالقرأنفيمحمدمناللةايطلب1الوحى:تنزلعنتقولفهىسأبقوها.

:rdكاع!ع Critical Theory Since Plato: (Biographia Literaria), Harcourt1(ول4ث!لة.ث!كمكة(

471-047..Jovanovic,Inc., ,7191 p

Theالمشهررؤممدتهلطكولردجرحمهاالئالصررةهذهالثاعر؟يخلقهاالئالجد!دةالصررةلهذهمئال Rime

of the Ancient Marinerعاماللةرحمهالصرىعبدالوهابالدكورترجمها)كحا"القدمالملاحامصيدةأوه

!ثيءولكلللمقدسرمزاليكرنAlbatrossالأيضالقطرسطائركولردجاختارفقدالروق(.دار700،2

في،الرحلةطرالعنقهحرلالطائرهذايحملالملاحفظلامترفه،ذنبدونماقتلوهالمحاردأنإلاوحوهرى.نقي

كرلردج!قدمهاللخلاصبثريةصررةمضركافيولكنها.الصلبعلى!المسيحعورةتثبهصررة

عنالجديدمفهرمهبذلككول!دجيقدم.المسيحيالدينفيالمألوفةالصررةعنبعيدا،إبداعهخلالمنالبثر!1

الدصريقرلالثانري.حيالهخلالمنحديدةعرردخلققدويكرنبه،يؤمنالذىالمقدمىخلالمن،الخلاص

اضيعابعلىقادراكانخيالهان.كلعئاستيابيةبأماتمكولردجعبقريةإن11:للترجمةمقدمتهفيالصرى

11.ت!ثكليهايميدثميمزحهاخيالهوكان،متنافرةوأحيانابل،قوعةكثرةعناصر

11الجمعياللاوعي11وهوأخر،مصطلحاالقرآفي،الوحيمصدرعنحدكثهفيوات،مرنتجصرىاستخدم)2(

Aيونحكارلالوبرىالنف!لمللعانظريةعلىفيهويتند 7 )o Jung-انظر:6191(0ا

901..Watt,,.M Islamic Revelation in the Modern World: p

ollectiveمصطلحنجانعثصانمحمدالدكورترحم Unconsciousnessدولكزالجحعى".اللاشعور11إلى.

dominantالائدفىالأنماط(نيونجافترض.يونجلظريةتفنيدهداللاوعى"3مصطلحا!عولإدرسحعفر

منتنعالاد؟والطفلكالطل،الدينيةوالطقوسالأساطرفيعها!عبرونوالئ،الناسحياةفيarcheصم+

ابفيالايحاء!طهموهذا،تجمعينعنمعماللاوعيفيمامحملةأكي،البريةللجصاعاتالجماعياللاوعي

عنأبحاثمجصوعةإدريى،حعفرد.راحع:فيها،حاءماوتفنيدالنظر!ةهذهلتفاصيل.الالهوجودفيللاعماد

إشراف:المصطلحاتمسرد:الغيالتحليلمعالمفرويد:شجحوند2341235-1/المشرقن:فاهج

امى-04الثروق،8دار7:طالمفى،والعلاجالقحىالتحيلمكتبما:طلةنجاقي،عثصانعمدد/وترجمه

وانظر:cryص،م8891

25::+ل! ;684 Oxford Concise Dictionary of Literary Teناءول،!*:Britannica: Philosophy of

44..Archetype:.p;91 Collective unconsciousness, p
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السلبية11وردز-ورثعليهيطلقماوهو،بعنايةتصورها()في"المترابط"غيرالمعئ

wise"الحكيمة passiveness".إلا؟المصطلحلهذاالاشارةمنمقصودهاتوضحلموهى

وأالحدسهو،الحكيمةالسلبيةبهذهوردزورثيقصدهالذيإنيقولونالنقادأن

الذممماالداخلىالصوتفهو.الانسانفيالمقدس"،11أوالخالق"11أوضعهاالئالبديهة

جهد،ا!طييذلأندونأى،سلبيةبصورةمنهيتعلمأنللإنسانفيمكن،إليهيتحدث

معبتوحدمايؤمنوردزورثكان)الئالساميةالطبيعةا"موهخلالمنيتعلمبل

لأىبذلهخلالمنليمى؟الحكمةالإنسانفتعلمواحد()1(.آنفيوالمقدسالإنسان

هأتفيضوسيلةبأى،الطبيعةمنالمعرفةهذهاكمسابخلالمنبلذهى،مجهود

.(T)عليه

11افترضته11الذىالارتباطهذا،وردز-ورثعندالضعر"امفهوم1ويوضج

حيثا؟االحكيمةالسلبية11عنوردزورثوماقألهالسماوممط،الوحى"11بينأرمسترونج

يستجمعهاالىالمشاعرمصدرها،قويةلمضاعرتلقاثىفيضهوالشعرأنالأيضريرى

تدريجيا،السكونحالةتختفى،التأملمنبحالةيمرأنوبعد.السكونحالةفيال!ث!اعر

منهتفيضحيث؟التأملقبلعليهاكانالىبالحالةترتبطعاطفةالشاعرمنوتنثق

)3(.الآنتحدثكأنها،بتلقائية

و"السلبيةو"الخيال"،المقدس"11مثلمصطلحاتمعالتعاملفيالحرصيجبلذا

مفهومحسب،المستشرققبلمناستخدامهافرصةاستبعادوعدما،الحكيصة

والطبيعة،الشاعربينالتوحد.ممعئالوجود؟بوحدةتؤمنالئاالرومانسيةالمدرسه11

11و"أرمسترونجوات"11منكلتأثر،الموجزةالمقارنةهذهمنتبينوقد.والمقدس

واحد،شيءوالالهالطجعةأنعر،التايىالقرنفيالرومانيةضعراءشوعددهر!تقدوردزورثكان)1(

كاهنمقدر"ابدأ1هرفالإلهعدم.هنحلقهوانهلمالحاعنففعلالقإنتقولالميحيةكانتكما!قدوالمر

انظر:.والميحيةاليهود!ةإلهمثلضخصياإلهاوليىالانان،وشه،لمالعافيضيءكلفي

Macmillan!ء:.Beach,.1 :.W The Concept of Nature in Nineteenth- century English Poetry: .N Y

.4.Company,,3691 p

l/www. eliteskills. corrdanalysis_poetry/ _yb_ylpeR_dna_noitalutso)txE William_Wordsworth_an)2("،ركأ

alysis. php

435-432.(3.Adams, Critical Theory Since Plato: Preface to Lyrical Ballads,)p
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الرومانسية.النقديةالمدرسةومصطلحات،الحديثةالنفسىالتحليلمدارس.ممصطلحات

لفهممحأولةهىبل،المستشرقمالهماتفيدفقطليس،التوضيحهذامنوالمقصد

اللبسيرفعأنشأنهمنفهذا.الثقافيتكوينهمنغالباينبعوالذممط،فكرهمصدر

فيأخذناإذاممكنا،الآخر"11معالحوارويجعل؟المستشرقونيطرحهماعنوالغموض

.طرفكلمنهاينطلقألىالأصولتباينالاعتبار

ردبلتريل!وا،له!:لنبيهقالوتعالىسبحانهالمولىأنهذأ،كللتفنيدريكفى

يتلوهأى()1(،المنذرينهنلتكونقلبكعلى.الأمينالروحبهئزلالطلمين.

يكنلم،الكريمةالآيةفبنص2(.)قلبكليثبتوقيل،قلبكفيعيه،عليكا!سكلاجبريل

فيضايكنولم؟يونجتالكما،الوعيإلىاللاوعىمنيتقلغامضانزولاالوحي

هاتوحيالئ"الحكيمةالسلبية11منبأثرأو،الأملمنحالةبعدالشاعر"11منتلقائيا

للشعر؟بقرضه،قومهبين!النىعنيعرفولم.وردزورثرأيحمسب،الطبيعة

تؤمونأ)3(.ماقليلاشاعربقولهووما.كريمرسوليلقول)إ،له:تعالىقال

.491-291:ءاالثعر(1)

3!.:اrالجزءالابع:المحللىالثمعراء:سورة:القرأنلأحكامالجامعالقرطى:)2(

القرأنتلاوةدرحةإلىالشرية،النفىداخلمنيأقيالذىالوحي"11دقةتصلرهل.4ا-04:الحاقة)3(

كاحكامالقراع!ت،بينالدقةشد!دةاختلافاتمنفيها.مماتير،أوتديلدونالآنإلىتواترت،مختلفةبقراءات

الن!!قرأهاكصاقرعوهاالملمرنإن!ولالواقعولكن.اللهحاتواختلاف،والتقليلوالفتحوالئكتالامالة

فيوصلهاهذا،يوفاإلالعثرالقراءاتتواترتحئبه،دونتالذىالفمالق3الروعلىبلعليها،وحافظوا

الجزرى.للإمامالثر"و"طيبةالثاط!،للإعامالاطبية"11ثلإعجازذالحافيهىقون،
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النالثالمبحث

الكريصالقرآقآياتمعالقعاملفىأرمسترونجمنهج

أطلقمايكونأنيمكنالقرأتي؟الوحىمصدرأنأرمسترونجافترضتأنبعد

أياتبعضمعالمابيانفيغريبامنهجااتبعتا؟االحكيمةالسلبية11ورثوردز-عليه

نأأيا؟االأولالفرض11بح!حةسلمتأنهأوييدونظرها.وجهةمنالكرصم،ألاقرآن

"إحدىهوالكريمالاقرآنوأن!،الكريماكحطنفسههوالقرآدط،الوحيمصدر

ا؟االمؤلفاموت1يفترضالذيالحداثيبالمنهجاياتهمعفتعاملت"،الأدبيةالروائع

كالسياق،؟أخرىاعتارأتلأىالنطردون،الخاصة"اقراءتهيطرحأنللناقدوييح

فيالمنهجهذأغرأبةظهرتوقد)1(.اللغةأهلبينعليهاالمتواضعاللغويهوالمعاني

منالعربيةاللغةتعهدهالم؟مسبوقةغير.ممعانجاءتحيثالآياتلبعض"تأريلها"

11،النور11لآيةكانت؟الغريبةالأخرئالقراءةالقدر.سورةآياتمعفعلتكماقبل،

.مصدرهتذكرلمباطيا؟رمزياتأريلاأولتهاوادحط

القدر:لسورةالحداثيالكسر؟الأولالمطلب

القدر؟بليلةالمقمودهوما

السصاوية،الأديانمنشقهوما،الإسلامبينللربطوكريبة،،واهيةمحاولةفي

كاحملتالئالطريقةتثمبهحراءغارفيالوحينزولطرياقةإنأرمسترونجتقول

الئالاقضيةوهذهالكر!م.الاقرآنفىجاءحسبما،السلامعليهماالمسيجفيمريم

الجهجية11ناحيةمنعندها،التوقفتستحقلاأنهاالأولىللوهلةيبدوقدتطرحها،

منطقيقعبلهالاالئالجسيمة"11المغالطاتبعضطرحهافييوجدأنهإلاالعلميماا،

قرأءةفيالحداثى"11المنهجحعذأأبعاديوضحطرحتهماأنكمالغوى.أوعاتلى

إللا)فأرسبا:تعالىقولهبينأرمسترونجتقارن.الكرمللقرأنحديثةاغربية"،1

فيهافنفخنافرجهاأحمنتأرائتي:تعالىوقولهدوياإ)2(،بضراللاكمثلروحنا

النص".11دراعةرالحداث!هالمناحجرويةحرلالفصلهذامدخلانطر(1)

.17:!رع)3(
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.2()فيهاأوالروحالملالكة)تنزل:تعالىقولهوبين)1(؟زوحناأمن

علىوعفبت،الآياتهذهبينما،صلةعنللبحث.ممحارلةأرمسترونجقامت

علىبألتعتيمتوحىالقدر"11سورةإنبقولهافيها"،والروح11القدر:سورةفيالضمير

غالئالأنهابالضمائر،يتعلقفيماخاصةبصفةهذأويتضحوالأنرثة؟الذكورة)ضماثر(

ا،أدراكامأ:قولهفيالقرآنيطرحهالذىالسؤالأنترىوهى.الترجمةفيتفمدما

تشيرفهى.مرةلأولمحمدمنللقرأنيستمعمنعلىغريبةستبدولفكرةداثمايقدم

عنه)3(.التعبيرأووصفهيصعبلمعاالىالدخولوشكعلىكانواأفمإلى

؟السياقخلالمنجليايبدوالقدر"،اليلة1منالمقصودالمعئأنمنالرغموعلى

المخيفهالدراماهذه،ذاكرتهمنطمىقدمحمذاإن!اعها:تقولأرمسترونجأنإلا

خلفيةفيييقىأنففضلالآنظار،إليهيلفتاندونحرأء،غارفيهامرالئ

تتظرامرأةمثلمثلهاالدعوةاافيمركزيةكمرحلةالليلةااهذهيبرزوأن،الصورة

.والأرضالسماءبينالتواصلمنجديدعهدبدايةالقدرليلةأعلنتلقدحبيبها.

الليل،آخرظلامغلفالذيبالسكينةالشعورإلى،بالمقدسالالتقاءمنالرهبةتحولت

ا)4(.النهارابزوغينتظروالعالم

الكريمالقرآنإن،للآياتالخاصة"11قراءتهاحسب،تقولأنتريدفأرمشرونج

القدسالروحنزولفيهايصفوالئالغار،في!البىهامرالىالتجربةعكى

بعيسىالعذراءمريمحملتشهصورةفي،السكينةتغلفهارقيقةتجربةبأنهاا!،

:تقولالقدرلسورةأرمسترونجأوردتهاالىوالترجمة(.)السلامعليهما

t upon herكأThe angels come down- the sp

,Peace.She is until the rise of dawn

.19الأنجاء:(1)

.4:القدر(2)

.48.AProphet For Our Time: p)3(هـ"،!ي!لم:
94-48.(4.]bid.,pp)

.48(5.ibid.,)p
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لأن.بصلةالمقصودللمعئتمتولا،صحيحةغيرترجمة،بداية،الترجمةولكن

uponااعليهاوالروحالملائكةاتنزل1:تقولالكاتبةبهاجاءتالئالترجمة her"،ا

المؤنثةالضمالرأنكما.therei(*1)افيهااوالروحتقولالكريمالقرآنفيالآيةولكن

ولاالمترجمتأويلمنهى)2(؟أرمسترونجعنهاأخذتالىالترجمةفىوردتالئ

ضميروليسالقدراالليلةالعاقلغيرضميراستعمالهوفالأصل.الآياتتخملها

Theترجة،المقامهذافيالصحيحةالترجماتومنا.العاقل"المؤنث Noble na'ruQ

ا:افيهاوالروحالملائكة"تنزلترجمةفيتقولوالئ،المثالسبيلعلى

Thereindescend.ا..... the angles'

عليهامريمعلىالقدسالروحتنزلوبين،الآياتهذهبينرابطأىيوجدفلا

وقواعدلأصولالرجوعدونانص"،1أنهاعلىالآياتمعتتعاملولكنها.السلام

.السياقمراعاةأو،اللغة

فالليلة.الآياتسياقخلالمنجليايبدوالقدر"،اليلة1منالمقصودوالمعئ

الليلةذاقاهيالقدرأ)3(،ليلةفيأنزفاه)إئا:تعالىبقولهأنقدرسورةفيإليهاالمشار

ليلة!يانزكه!إ،داوجل:عزالمولىفيهاوقال،الكرمالقرأنفيهاأنزلالئالمبأركة

.(ا)االكريمالقرآن11إلىيعودأنزلناهفيالضصرلأنأ)"(،مندرينكأإ،لا!تاركة

باللغةالكرمالقرأذلمعافيمعتمدةترجماتقدموامنأغلبلاياخذوالئ+الصحيحة"،الترجمةوهى)1(

Theترجةالمئالجيلعلىوشها،الإنجليزية Noble na'ruQفيأضاذبترجمتهارقامالعود!ة،فيصدرتوالئ

Pickthalالكثال"1وترجمة(،مسلم)وكلاهمااللغوياتفيقخصصأصتاذمعدالتعاون،الاسلاميةالدراسات

ترجمةأولهىركانت،0391عامبكئالترحمةعدرت.للإسلامالميحيةمنتحوليريطانوهر)الثهو-(،

ويتلقفهاتماما،القرآدمعاكمنتغرأنللترجمةيمكنكيفييزوهذا.الكرمن2القرلمعافيمسلمعالمعنتصدر

العرية.يجيلونلاممنللسلينو!لحه،الملتويفهصهعليهاليفرضهوىصاحباى

والنرأيه.الاسلايةالدراساتليقخصصأمريكيلمعاوح!ر'SellsM.ييلزترجمةأرمسترونجتستعمل)2(

The Early Revelation: 2nd ,.de Oregon: White Cloudaكاء:!هSells, Michael: Approaching the

101.-001.Press,,7002 pp

.ا:القدر()3

.3:الدخان(4)

6.د6589-3/كثر:ابنتفسصمحمر)5(
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تعقيب:

القدر:سورةلآياتأرمسترونجترجمة

والررحالملا"لكةأتنزلتعالىلقولهمألوفةوغيرغريبةبترجمةأرمسترونججاءت

فيالمتخصصسيلز؟الأمريكيللعالمحديثةترجمةإلىأستندتفقدفيها!)1(.

uponعلها"اوالروح:اإلىالآيةترجمةعنهواقتبست،والقرآنيةالاسلاميةالدراسات

her،افيهااوالروجتقولالكريمالقرآنفىالآيةولكنtherein.جاءتأنهاكما

انهعلىالفجر!)2(،مطلعحئىهى!سلام:تعالىقولهفي"هي"للضميربترجمة

هناالحديثوأن،مريموسورةالسورةهذهبينصلةهناكأنلتثبت"عاقلامؤنث1

للنظرواللافت.العاقلولغيرللعاقلتستعملالعريةالضمائرأنوالمعروفامرأة".11عن

بل،أرمسترونجاختارتهاالىالترجمةهذهيرججلمنفسهالمترجمأن،القضيةهذهفي

وهى:نظرهوجهةمناحتمالاتبثلاثةجاء

بينهموالروحالملاثكةتنزل.ا

The،!ل angels come down, the sp

العاقل(غير)بضميرعليهاوالروحالملائكةتنزل2.

Theلحؤ،!أ angels come down, with the sp

المؤنث(العاقل)بضميرعليهاوالروحالملائكةتنزل3.

The،!أ(صكط)3 angels come down, with the sp

.4:القدر(1)

.ه:القدر(2)

-101.001(3.Sells, Michael: Approaching the Qurdn:pp)
إلىعلا،مستدلهذفىـايسررصرتياتحليلاللرحى،الأولىالورترجمةحانبإلىهذا،كتابهفيسيلزيغدم

وستحديد.لغرىفهجلأىتبعاتحليلهيمكنهنص،أنهعلىالكرمالقرأنمعسيلزتعاملوقد.الحديثالأصرات

كتابهمعأرمقأنههوواحد،آذفيالخطرنامرستدقوالئللاهتصاموالمثردسيلز،فحلهاالئالنريبةالأضياء

نأعلىوحرصبتربخها،قامالئالسورلبعضوقراءاتوثيعي()صئالصلادأذانعليها!ح،عدمجةاصطوانة

القرصاضتلىوقدوأمر!كا.وإيرانوالبر!توتركيامصرمنالصرت،بحماليتميزونكتلفة،بلادمنلقراءياقي

عالمية.ممسابقةمرتينفازتأولفا"،مارياالحاحة11أندونيية،لفتاةإحداهماتراءتين؟علىذلكحانبإلىالمدمج

حاءماأخطرمنولكنقوى.وترتلهاصحيحةقراعقافالفتاؤعادممما؟والأمرهناوإلىنيسيا.إند؟فيال!سيراقئآ؟

اسيصي1وحيالعريةاللغةفيعتخصمة،الأصل(صيويةالمرلد،بريطايةملتلسيةقراعذالا!وانة،حذهعلى

Bushra"غازىضرى Ghaziالانثادال!ضهرقاولها،محترفةتكلن(ندونمومربةبألمحا!عفها3،فعم

محتفتين،قراءتيزالقدرصرردتقرأوهيكولومبيا.فيإتامتهامحلفيضهر!ةجاعيةذكرحلقاتوتقيم،الصرفي

لقراعقا.خلفيةيكرنللمرجقيمصاحبتهاسرىقراعاقا!نقصولا،القرآنترتلولا.تفنى*الواقعفيولكنها

ضصانرعلىايعتيمفيتيتلأها،المرأةا11تنصفلاالكرمالقرآنترجماتأرفيسيلزرأىاضي"1وتقر

العديدمثلىللمرأد"،امنمفة1للقرآندفعرية()أىحد!دؤقراع!تقدمفرورةعنوتتحدثدلوالأنرئة،الذكررد

-spiritصةاانظر:.الغربفيللقرآنالرلةالقراءاتست is!لineresearchpapers. coاnمحم.http://www
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نأتحتملفيها"رالروح11عبارةإنقائلاالمقترحةترجماتهعلىالمترجمويعقب

سيلزجاءوقدخلالها".والروح11فيها"/والروح11عليها/عليهم"/والروح11:تكون

نأيمكنفلا،السياقيحتملهاولا،العربىاللسانأصحابعندمقبولةغير.ممعان

لا،وبالمثل.قرينةدوناخلالها"1"عليها"/إلىمباشر،معئوهوافيها"،1معئنصرف

اللغة.أهلعليهايتواضعلممعانلهاواقترحالإنجليزيةاللغةفيبعبارةأتيأنيمكنى

فيجاءتافيها"1العبارةهذهإنبقوله،عندهالمعئكموضفيالسببيوضحولكنه

نأويضيف،الموضعوليس،والايقاعبالصوتيتعلقفيماوذلك،السورةمنتصف

يتصور()1(.)كماغامضاها"1الضير

الضميرإنقالهم؟(منيقولولا،الناسبعض)أىابعضهم"1إنسيلز:يقول

نإا)2("أخروناويقول(.الملائكةبينكانتالروحأن)أكطالملائكةإلىيشيراها"1

اليلة(.علىأىعليها؟الروحمعتنزلت)الملائكةاالليلة11إلىيضراها"1الضصر

كأنتالروحوأن،تنزلتالملائكةأنوهوثألثا،احتمالاعندهمنيضعولكنه

إ(،امرأة)بمعئمؤنثةأنهاعلىلليلةتضخيصفيهتفسيروهو،الليلةافي"1أواعلى"1

أرمسترونج،قالتكما،السلامعليهامر!معلىالروحلتنزلمماثلةالصورةفتكون

)3(.صحيحةغيرمقارنةأيضاوهى

عليهاتواضعالىالعربيةاللغةقواعدمعيتفقلافيه،ماالغرابةمنفيهتفسروهو

منأحديقلولمحال،بأ!ابينها"1ولا"عليها"تعىلاالآيةفي"فيها"فكلمةأهلها،

فيالحالهوكماابين"،1أو"على"عنينيب،الآيةهذهفيافي"1الحرفإنالمفسرين

القرأنتفاسيرمنعليهدليللاالمولفمنالتوجهفهذا)4(.الكرمالقرأنآياتبعض

أموالمناحتزأتأرمستروفجأنولبدو.العربيةاللغةعلماءأقوالمنأوالكرع

101-101(1.Sells, Approaching the Qurln: The Early Revelation:)p
وهذاهم،منمجددرلا"،آخرونفال"/!بعضهمفالافولهفيأرسرونجمنهجنضىكتعسبلزأنالفربب)2(

الجهجة.بعدمالمسلصوذكهمأزالغريبولكنمفالطاثم،رغمالمثرقينكلمنهجليى

.d3(أول(

فيقال38(،الأعراف:1لئكم(ينخلثقذاممليادخلوأ)!ل:تعالىمولهفيالمثالسبيلعلى)4(

تعالى:مرلهفيكماالاستعلاء.كلعئتأفىومدامعهما.أكطأمم*افي1،المصاحبةوتعئ+مع"،.كلعى+في"إنالأتقان*3

.2112/:ن2الترعلرمفيالإتقان:اليرطيانظر:عليها،أى71(،أطه:ابخل(جذوعلي)و!اعثبهغ
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العذراءمريموحالالقدر،سورةاياتبينالتشابهعنالمشق،رأيهايوافقماالمؤلف

مقحما،كانلوكماكلامهافأتىسيلز؟نظروجهةتوضحلمأنهأإلا.السلامعليها

شيء.إلىيستندأندون

الآيةأنربمافيقول.صحيحغيروهوألمجاز،علىالايةنفساشتمالسيلزيفترض

الروحوتزل،لمريمبالنسبةجاءمامثل،أنثىأنهاعلىالليلةهذهاجزئيا"1تضخص

فيهافنفخافرجهاأحصنت)وائيالانبياء،سورةفيأ!لاعيسىفيوحملهاعيها

المترجونيرىلالذا،يقولكماتائا،ليع!هناالتشخيصولكنروحنا!)1(.من

الضمير11استعماليفضلولكنه)2(.الانجليزيةالترجةفيالمؤشاالضميراسمعمالصحة

الكلمة،ترجمةفيمذكر،ولا.ممؤنثليسأي،المتعادلالضميراستعماللأن"،المؤنث

النصفيللخطابالدقيقةالمظاهرأهممنوهوالنوعى)3(،التوازنضياعإلىسيؤدممط

!يقولكما)4(،والصوفيالقرآني

سورةفياوالأنوثةالذكورةضمائرعلىالتعتيم11عنإذنأرمسترونجقالتهفما

فيالسورةولكنتائا".ليساللية"تشخيصأنعنسيلزقالهمما،مستوحىالقدر،

هذهوراءيقعغامضاشيئابأنتوحىولاالضمائر،علىتعتيمبهاليسالواقع

دونالوصوح،كلواضحالمعئإنبلأرمستررنج،تقولكما،القليلةالكلمات

فىالقرأنلمعالماترجمتهفيأسدمحمدأراءمنالكاتبةاقتب!توقد.تأويلإلىالحأجة

الىللفكرةأمربسيلزترجةلأن،المقامهذافيكهاأعرضتأنهاإلا،أخرىمواضع

الذممط؟الأدبيالنص"11قراءةحالةفيمقبولةتكونقدالقدية"11القراءاتوهذهتتبناها.

فعلتكماو)1الناقديرىكماوالمعانيالصوراستخرأجحريةللناقديتيح

لم"عاأوالكاتب"،11أوالنأقد"،11يتعاملأنحال،بأىيمكنلاولكن(.أرمسترونج

.19:الأنبياء(1)

شلز.بهحاءالذىاضأ-يلاهأ!لكاتخاتلاالقخيمالأتأسدواب،هرالراقعيالمترجمينورأى)2(

4Genderالنر11عنال!كانيهمؤممراماالمتحددـفيالأممبخطابهنالجزحطابتكرنا)3( "tالذكرعنولش

بخلقتعلقفيماالحدثالغروبالفكرالمتأئرةثقافتهيحكىشلز!رلهوما.يقولونكماالمساواةلتحقيقوالأنثي،

ذكرمنالإنانخلقوتعالشحالهالذولكنالجن!.عنوليىالرع"11عىيتحدئرنالآنفهمالانان،

.لذاكولالهذايشىلانوعمنوليىمحتلفين،حنسينمنأوأنثى

301.(4.Approaching the Quran: The Early Revelation:)p
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القرأ!،خاصة"قدسيته"،لهنصمعالمنهجيةبهذه"،الأديانفيالباحث11أوا)1(،االلغة

الكريم.

ترميفهى،الواقعينبينالشبيهمجردفقطتقصدلايبدو،فيما،أرمسترونجولكن

ليلةفيأساسهامنالوحىتنزلقضيةنفىإلىترمىأنها.ممعئذلك؟منأبعدإلى

القدر.

الاقي:هوالقدرسورةاياتهعأرمسترونجفعلتهماخلاصة

محمداإن11لقولهاالكرع!،القرآنكتبالذىهو!النىأنتوكدأنأرادتأنها

ليلةأعلنتوقدحراء،....كارفيبهامرالئالمخيفةالدراما،ذاكرتهمنطصقد

الالتقاءمنالرهبةتحولت.والأرضالسماءبينالتواصلمنحديدعهدبدايةالقدر

00115)2(.بالمقلس

موقفمنعافىقد!هالنىأنافعرضتفقد،للموقفنفسياتحليلاأوردتأنها"

.الصورةهذهحاءلذأ،ذاكرتهعنالأولىالتجربةهذهيبعدأنفأرادالغار،

أجزمأن.ممقدوريوليع!.جديدةحداثيةقراءةالنصبقراءةأرمسترونجقامت*

منها؟النقديةالمناهجمنعددروحقراءتهافينجدأنيمكنرلكناتبته،الذكطبالمنهج

كنصأكط"،الدينيةالخلفية11عن.ممعزلالنصتقرأالئالروسيةكألشكلية،الحداثية

11،البنيويةبعداما1القرأءةخاصةا؟احداثيةبعداما1روحأيضاقرا!افيويوجد.فقط

11الدال11بينالمطردةالعلاقةأواالمحددةالمعالما11وترفضالمعئ"،"تعدديةتتبئألي

المفكيكيةا،11روحتحملقرأعقأأنكما.الفصلمدخلفيوضحناكماو"المدلول"،

ورفض،"وتفسيرهالماضىترأءةيعيدأنعصركلحقمنإنه11ديريداراثدهاقالالى

صحيحة،راخرىخطأقراءةيوجدفلاا؟االصحيحةالقراءة11أوالواحد"،المعئ11فكرة

.(3)وحسبخلامة"اقراعةيرجدبل

***

".والأولالتراع!+إ!ثكاليات:كابه:المثالجيلعلىانظرزيد.أبوحامدنصرد.قراءاتمثل)1(

94-48..AProphet For Our Time: ppgnortح!مالا!:Karen,u!2(ثاحم(
الفصل.هذامدخلانظر)3(
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والرمز:للقراناباطنى*+المعنىبينالربظ:اكفيالمطلب

الحقيقه:وتعددالقرآنليالرمز

فيالمسيحيينإن11:فتقول،المسيحيةوالرمزيةالقرآنيةالبلاغةبينأرمسترونجتقارن

أسفارهملقراءةالخالصةبالرمزيةيتصفمنهجاوضعواقدكانوا،الوسطىالعصور

حاولتثما)1(.اللقرآنالمسلمينتنأولمنهجعنكثيرايختلفلامنهجوهو،الدينية

؟الحسابيومعنالقرآنفيجاءوما،القرآنيالقصصعلىالمنهجحعذأتطيقالكاتبة

يومأومثلأالأنبيأءحياةعن(،القرآن)أىيرويهاالئالحوادثبعضإنابل1:فتقول

ألاويجبقدسيةلحقائقرمزئاتمثيلاجوهرهافيتعتبرتريبا؟يراهالذيالحساب

بينوتقارنذلكمنأبعدإلىوتذهببل".وحسبواقعيةحقائقباعتبارمانفهمها

شئإلىينظرونالبوذيرنكانومملما11:فتقول،البوذيةبالرؤيةالقرآنفيجاءما

يحدثونالمسلمونكان،نفوسهمفينوازعأوجوانجاباعتبارهاوالرباتالأرباب

وماكانواانهمأيالمرءا،قلبفيايوسفعنأواالانساننفسفياموسىعنداثضا

باعتباره،وصفهمنالقرآنيكثرالذىوالشرالخيربينالصراعإلىينظرونيزالون

ار(.انفوسهمداخلفينهايةوبلاتوقفدونأحداثهاتقعررحيةدراما

دور)الفه:تعالىقولهفيالنور،بأيةالقرآنفيللرمزيةمثالاأرمسترونجتعطي

.3(.01)زجاجةفيالممساحممئتاخفهاكمض!ةئورهمثلوالأرضواتالشط

11،الالهيالوحي"تعددعنفكرتهاتدعيمإلى،الآيةهذهخلالمنتصلأنتريدوهي

المقصودان،بدايةاتخبرنا"وهى.البشريةمنهتتلقىالذكطالمنبع"11وحدةمنالرغمعلى

(ti)152:الذاتهالسرةمحسد.

حوانبإلىترمزهيبل،حقيقية؟لهةلاعتبارهاليىأقهم،إلىينظرونالوذ!نأنتقصدوهيالابق.)2(

مننفسياحانجاممثل(هاياعتبارمغزاها،والقرأنيهالقصةفيحاءماهذاعلىوتيىفهم.واحدكلعدنضية

فيا!مو-منتقصددالذىمأالراقعفيترضحموإدللأنياء،حدثتواقعيةقصةألحاعمىوئيىاسر،حياد

يو!ف!قصةعنالقرآنثطرردماإنتقولأنتريدربماولكنالمرء".تلبفييرسف3أوالإنان+،نفس

lyمننرعأى،الإنسانقلبلطدريةنرازعإلى!رمزبللالفعل،حدثتحقيقيةقصةعنيعرلاالعزفى،مراذ

حاءكصا،رمزىلاحقعي،قصصهوالكرمالقرأنفيقصمىمنحاءماكلولكنوالر.الخربينالصراع

بانحق(ئأهمعفينئقمن"ئخن:تعالوفوله162؟:عصرانالاانحق(انقمصلهوهذا)إن:نعالنرلهفي

.الكلاملهذامصدراتذكرلا-كعادكا-والكاتجة.311:الكهفا

.35الرر:(3)
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تكاملفيالوحدةهذهتحققيعئبلا؟االعدديةالوحدة11يعىلاواحد"،11الفةإنبقولنا

ابالوحي1يعترفوأأنالمسلمينمنيتطلب،تقولكماوهذا،)1(.الإنسانيةالذات"11

الهدايةتستمدالديأنا!فكلواحد،إلهإلايوجدلاأنهفبما.الآخرينعندالإلهى"

؟والوحيدة،الأسمىالحقيقةهذهفيالاعتقادأنالوحيد،الفارق.وحدهاللةمن،الربانية

تختلفامختلفةابطرقعنهالتعبيروسيتمتبل،منمالتكماحضاريا"،اتكييفه1سيم

)2(.الإنسانيةالثقافاتبتنوع

لتكون؟نفسهالقرآنمن،النتيجةهذهإلىلتصلالنور"،11آيةتوظفوأرمصترونج

بعضيشوبهالآيةتفسيرمعالتعاملفيمنهجهاولكنرأيها.فيللمسملين،ملزمة

ذاتفيوهو،معرفةكلامصدر1هو:اللةااأنتخبرنأالآيةإنبدايةتقولفهىالالتواء.

)عنالتعاليأوالسمومنلمحةيمتلكأن،الانسانهأيستطيعالئالوسيلةالوقت

علىديلاالآيةمنلتأخذ؟تعالىاللةعنالنور"11صفةتنفىأنتريدولكنهاالمأدية(11.

تلجأذلكفيوهىواحد."المعرفةامصدر1أنرغمالإلهى،وحيالتعددإلىتشيرأنهأ

نوره)مثل:تعالىقولهفيالكاف"11أو،الشبيهأداةإنوتقولالرمزممط"،التأويل11إلى

أدئة.عنحديثهفيالقرآفيللنصالرمزيةالطبيعةعلىتدلمضئاح(،فيهاكمثئكاة

)وهوماوحىعلىيسبغهاالىالاستنارةإلىيضيربل،ذاتهاللةهولئسفالنور

كليةيرقيالا1:تقولكمافالنور،)المشكاة(.المؤمنقلبفييثمعالذى(المصباح

الوحدة11!ئالم!ملمينعنالتوحيد(نضكولامعتقدنا.تخالفالئالرحود،وحدذإلىهناثرأفابيدو)1(

ولكن.والصفاتالأعاءتعددتوإن"،الالهيةالذاتابوحدة1نرمنكصاواحدا،إلهانبدفنحنا(العددية

تخبرنالموإنالحددية"،الرحدو11!ئلاالمسلين*11كدالإلهترحيدأن"الجزما+اسلوبفيتخبرناأرمرونج

مققداتناعننعبرأنحقنافمن،النصارىكدابالثالرث+1المقصودلاتضرحأنفيالحقلهاكانوإذا.كلصدرها.

تققدهماعلينائحليأنلانققد،ميحاتنالحاانفيعندثذالحقلهاولكن.الآخرونرواهااكصلانحن،نراهاكحا

هوهذاأنترضحأندودكذا"،هوالمقصرد11بانتخبرناأنطرحها(علىالغالبالأسلوبهرهذاولكنهي.

تقدمأهاألهاوحهالذىالنقدمنأنتبلمنذكرناوقد.انفسهمالملةأ!حابلرأىوالمخالفالثخصي،+رأ!ا*

التمهدى.المبحثانظر:لها.المخالفالر(ىتعرضولاالأجان،منكثكلليأحاديا**رأيا

151.(2.A History of God:)p
أرمترونجعليهتطلقالذيالبر"،+تحريففيتكسنائصااثمكلةولكنواحد،الإلهيالمصدرأنضكلا

المققداتزالجذرممطالف"تهذانفرفيهفافي،برحددطشارإذاللحعتقدات.الحفاري*+اي!ف

لهنلىشوماالاعنقاد؟نفسحرل"مختلفةرسائل11الربلغأنالواحد"11الإلهيللصبعيمكنوكيف!الثرية

ححر.أوشحرفيكانولراعقادأىبصحةنسلم(نولىا؟العقيددااختيارفيإنسانكلت!11هربالفعا
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(.1ا"ابينهمفيمايحثعهوبلجمملونه،ممنفقطبواحد

نأإلىأشارواحيث2(،الأواثلالمفسرينبعضقولهوهذاإنالكاتبةوتقول

به،جاءتالذيالأغربالتفسيرولكن.المقدسةالحقيقةعنلتعبيرجيدرمزهوالنور

إلىإشارة11الواقعفيهي،الزيتونلنسجرةالمجازيةالصورةهذهإنقالواالمفسرينأنهو

تجاربإلىليتفرع،متفرقةوأغصانواحداجذر"1منينعالذ!الوحى،استمرارية

فهى،مكانأىفيأومحدددعطتراثأىفيحصرهايمكنلاوألى،متعددةدينية

ا)3(.اغربيةولاشرقيةليست

تعقيب:

:المقدسال!بتفسرفىالرمزأهية.ا

المسلمينمنهجأنزاعمةالنور"،11لآيةرمزياتفسيراتقدمأنأرمشرونجحاولت

فيالمسيحيونوضعهالذممطالرمزىالمهنجعنيختلفلا،الكريمالقرآنتفسيرفي

بالرمزيةيتميزكأنبأنهوصفتهوالذى،الدينيةأسفارهملقراءة،الوسطىالعصور

الكريم،القرآنلتفسرالمقبولةالمناهجمنلشالرمزى،المنهجهذاولكن)4(.الخالصة

علىأساساتقومالمقدسالكمابفلغة.المقدسللكتاببالنشةالحالهوكما

أصولمنأصلاالرمزيعدلذاشفراتها؟فكبدونفهمهايمكنلاوالىالرمزية"،11

)1(أول4

;f)التفو.هذاعلىأقفلموتقصددـ،الذىالمفسرتذكرلم

)3(ولأ!ه

عنوتحدثالأ!مي"،التفسرامذاهب1كابهفيحولدتسيهرومنهمالرر،صردعنالمشرقيزلعضخدث

امشكاة1الغزالميرصالةإلىأشاركماالتسترى،تفسرفيحاءمامثلالررد،لهذدالصرفيةالتفسراتلعض

.ممصرالحانجيمكبةالنحار:عبدالحليمد.ترجمة:الإ!لاميالتفسرمذابحولدتسيهر:إحناسأنظر:الأنوار".

الآكة،لهنهالمثرفيهن؟خرعددتعرضكصا60.2-502صأم،655هـ-1374ببغداد،رالمثى

فيصبكل*والأصلام"،احذور1ليو"بيل"الأسلام"،اموسرعة1لىماكدونالد"اونهم،أحرىنظروحهةمنولبر

حاولراالمرقينبعضانكيفترضح3ـالمرلفاتهذإنبدوىد.عبدالرحمنويغول،القرآنفيالامحييةالقمص

فتقدول:ضدالقرآنعنالدفاعبدوممط:عدالرصتانظر:الإنجيليئوالصرصالقرآوالمصبيرعلاقةيوحد:اأن

.3704-صالة،ذكردونالصر،مدلوليالقاهرد:

.521:الذاتيةالرذدد4()
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لهمحاضرةفي،الإسكندريةباباالثالت،شنود-البابايقول)1(.المقدسالكتابتفسير

مثل،رموزهفهمدونالمقدسالكتابفهميم!شلاإنه،المقدسالكتابفيالرموزعن

الحخلاالمسيحقولالبابا،حها!ااحم!االأمثلةوصتوغيرما.الأنأشيدوسفرالرؤياسفر

السنلأالمسيحبأنالبابأفسرد!قدا)2(؟اأيامثلاثةفيوسأبنيهاكي!فىمذاانقضوا11ليهود

جسدد)3(.هيكليقصدكان

ومنكذلكومزود،فليأخذهسيفلهامن1النلاالمسيحقولفسرالبابأأنكما

فرمزللجهاد.تحتأجونأنكمحوالمقصودبأنا)4(،اسيفاوليشتريثوبهفليبعله،ليس

علىالدليلانالباباوأضافالمادفي.السيف!ناالمقصودوليس،السيفهوالجهاد

له:الوقألالمسيحوئخهالعبدأذنقطعحينالرسولسبم!إأنهوالتفسير،هذا

بينالمييزيخجب(.ا)يؤخذابالسيثف،بالشفيأخذمنلأنغمدكإلىسيفكرد11

كانوإنالبابا،يقولكماالرمزقي،بالم!تيقولهوماالحرفيبالمعئالربيقولهما

أحيانا)6(.ذلك،يبينالحديثسياق

لإلاغرد،إلىررمزالدياليءله:بتهعدوالمققدات،دبانا!9-تعددفيالماديةلصورتهأ!االرمز!عرف(1)

الئالمثعلةالضحردإلىايهرديةزروصوالدفيايرراد(،)ثمعداذالسعةالفروعذوالصعدانذلكمثال.ذاته

منوغرفىالمشحية،ل!عصون-في-كحاا!امي!ءحدإلىيرمزالدىوالميب!؟موصىرآها

الهلالللإ!لأم،خطأتشبالئموزالىوصةالنصنقاءإلالوديةفياللوتسزهـؤوترمز،التاريخيةالأيقونات

وقفية.فعليةماديةرمرزفيهيرحدلالألهللإسلامنسبتوتدالضهادتيز.تحكلالئالخفراءوالرا!ةوالنحمة،

المفاهبم.تمبممحاولةأىالقمه؟حذدإلترحعؤرنسازأثكلتالئالحجابرمزكة

http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Religious_ symbolism

2:6.11أيرحنا:أفبصه"أيامثلالةو.الم!بكاهذاانقصرالمموقاليسوعأحاباهر:المقصودالنص)2(

الاتسنت:مثبهةعلىالابالمحاضرذمصورفيديوانظر(3)

18//:ptth/679158/3989611video. yahoo.com/ watch

(t):22/36.لرفا

520-51مئ:)5( / 1rعامةروجةأسنلة:الاسأضلةمعسرات:الاصكدركةبأياالالثضنودفىالابا:!

0691،4العباية،الكاتدراثية-القاهرد،الأوفستروسالآنبامطبعة:اط3، 0 / rالاباوع!وقد.4-ا

ذأللإن!اديجوزمل،لذلكمثال.مةملصبحتا9:إلاحرفا،تغراالوصا!اتفثرأنالمتحيلمنانهأ!ا

حدث!نىوا،أعصانص،أحدي!ثأذلكضر11!أنه!ت:فيحاءكصاته،أكأإذ3كديقطعأو،عينهيقلع

وليرالروحىكلصاهاتزحدأذابغى1الابا:!رلكمافهذدـالوصة،ا؟923-.5/امئ:حهنم"دطكله

نفذوقدملزما.يكردأنالصبفتالحرو،المستأصائا،مليكرذأنيمبرالروحيفمفاها.الحرلي.ممفاها

الاباويضيف".الربانبتانوالقدحاتبحضوكذلكاخراز،حمعازملصسفئا،الرميةحددالقديسينبعض

،يقولكحاواحدز،لعينالعالمفيسكاليةلصاروإلا،عامةبمفةحرفثاهذدـالرصيةتفذأنالم!تحيلمنأنه

3.75/الابق:حاصة.ملاباتظر:دفرمية،-فىوخاصة،الاسبينالعثرةانشارلدد

19:فت-رويرالأنبامصعة3:!ا،!:الاصأضلةمهصرات:الأ!ندريةبالاالثاكضنودهالبابا)6(

.آ-1686/(4002،العاصيةالكاتدرانيةالقاهرذ،
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والتاويل:الرمزبينالحلظ20

يبحثالذممطالرمزى"التفسير11يعىأنهعلىالتأويل"11مصطلحأرمسترونجفسرت

انتقالإنقالالذممطنصر"،حسيناسيد1عننقلاوذلك،للقرآنالباطئالمعئعن

القرآنأساسأواصللاكتشافمحاولةمو،الخفيالباطنإلىالظاهرمنالمسلم

بدولا)1(.بداياتهأوأصولهإلىالشىءإرجاعهوالتأويل"11معئأنعلىبنأء،الكريم

أرمشرونج،خطأليتبين،المسلمينالعلماءعند"التأويلامفهوم1علىالضوءإلقاءمن

المرجعهو:لغةفالتأويل.التأويلمعئفهمفيعليهاعتمدتالذممطالمصدروخطأ

لفظ"التفسير"علىالطبريأطلقوقدالشىء)2(.إليهيؤولماتفسيرأيضاوهووالمصير،

هـ(:615ت)البغوىوقالا)3(.انالقرآتأويلعنالبياناجاهع1تفسرهفي"التأويل11

مخالفكير،الآيةتحتملهبعدها،رماقبلهالماموافقمعئإلىالآيةصرفهوالتأويل"إن

،()بالتأويلالمقصودفيكثيرةأقوالوللعلماءا)"(.الاستنبأطاطريقمن،والسنةللكتاب

Seyyedعكةلانصرحينجد.631صمحصد:النىيرةأرمستررنج:انظر:1() Hosseinشيي،كاتبهو

منايتطلب1:للقرآنالباطىالمعىإننصرسيديقول.أ849فذالأمريكيةالجامعاتفييدرس،الأصلإيرا!

ويناء*.بداياتهأولأعولهالشيءإرحاعحرفئايعئتأو!ل،لفظأنكمانفسها.اونفهأعصاقيخترقأنالفرد

الموىاإلىالظاهرالموىمنينتقل"أنآياتهتلوحينالملممنتطلبالقرآنإننصركرلهذا،على

انظر:القرأن(110أوالكابالهذاالأصل(والأصاسلاكافمحاولةفياالحفيالباطن

6691,,.Nast,Seyyed Hossein, Ideals and Realities of Islam, London: George Allen & Unwin ltd

48-47..pp

أول.مادذ:العربلان)2(

.4167/:ن2القرعلومفيالإتقان:السيوطي)3(

ماحاءفها؟الكرمالقرأنألفاظبعضتفسرفيالرمز"11ممطلحالآلرصالإماماستعكل.4/916الابق:)4(

لإواللامالثريعة،إلىالألفأشياء:ثلاثةإلترمزإفاقالحيثأالقربصردأولفيالم"ا11:تعالىقولهلط

واليهريمسمها)ؤلي:تعالقولهوفي.ا.16/ج:الأولالمحلد:المعافيررح.الحقيقةإلىوابمالطربقة،

وإعا"إعاذكاعلىايضيصوفيالآلوصقالا،36:عمرانا؟لالزجم(الظانمنوذريهابكاعدها

ىا،الرحيمالثيطانمنبالاعاذدأريدإذاهذامها.لتاسلوطلبتكبرجةبقائهاطلبإلىرمزذريتها

ريهؤكفمهلمظتاهويعىجاءةولظ:تعالىقولهور.132-ا303/ج:انأفيالمحلدالمعالما:روحالمطرود.

راف:الأع]ئراني(لحؤفه!ئهايعتهزلمانالجلإلىائظزو!لكنترانيلنل.!إنكأئظزأريخيربئقال

1' tr،نظرات-تنظرةيطقلملماتعلقهعدممعالجبل"..ف!ذهذدـالآ!ة:د"الرويةامغ1صتالآلرسيقال

فاياالعلاثقصتمخرداع!مفساصعقاخرالرمزأدركفلصاذلك.يطيقكيفتعلقهمعا!فمرسىالتجلى،

.اه5-90/جالخاس:المحلدالمعال!:روحراحع:000011المطلربلهفحصلنفسهعن

.أولمادذ:العربولاءالمحيظالقامرس؟ا-ti-?4/67الإتقان:المثالجيلعلىانظر)5(
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فيجاءماأو،للسياقانحتهانحاعدموهو،الجوهريةالقوأعدححذهعنتشذلاولكنها

بالدليل،اللفظمحملاتأحداترجيح1يعى:التأويلأنصةفالخا3.والسنةال!ستاب

لغةفيومدلولاتهاالألفاظمفردأت.ممعرفةإليهويتوصلالاجتهاد،علىيعتمدوالترجيح

منالمعانيواستنباط،العربيةالأسالبومعرفة،السياقبحسبواستعمالها،العرب

فأللغةا؟التفسيرالرمزيا11يعى"التأويل11أنالمسلمينعلماءمنأحديقلفلم(."ا)ذلكا

11.الرمز11ولشالمجاز"11تخملالعربية

*الور!:آيةليالرمز30

11.النور11بأيةنظرهأ،وجهةكلت،الكريمالقرآنفيللرمزيةمثالاأرمسترونجتعطى

الباطنية؟شطحاتبعضعلىتحتويالىالمولفات"،11لإحدىرجعتقدتكونوربما

باستنتاج،الغريبالتفسيرحعذامنخرجتوقدالتفسير".11هذامصدرتذكرلمأفاإلا

الالهىالوحىإلىترمزالزيتونشجرةأنوهوالآيه،.ممعئلهعلاقةلاوله،أساسلا

أغصانإلىيتفرعثمالالهى(،المصدر)أيواحداجذر"1منينبعوأنهالمتجدد.

أمممافيحصرهأيمكنلا،متعددةدينيةتجاربإلىقولها،حسبترمز،والئ،متعددة

أ؟امختلفةابطرق1البشرعنهايعبرا،الوحيدة11الأسمىالحقيقةأنأىمحدد)2(.دعطتراث

.واعتقادهثقافتهحصبكل

ضرورةعلى"،الكرمالقرا!11منبدللظنها،فيتستشهد،أنتريدأنهاالخلاصة

لاونحنواحد.الحقيقةمصدرإنيقولذاتهالقرآنلأن؟الآخرينمعتقداتتقبل

تحديداالآيةهذهانقولهاحولهوالخلافولكن.العمومفيذلك،حولمعهانختلف

الدينيهالتجارب11إلىتشيرالأغصان"11أنأوألالهى"،الوحىاستمرارية11إلىتثير

تصورفي،بذلكتريدوهى".معينديى"تراثفيحصرهايمكنلاالئ"،المتعددة

بأنذلكتبرروهى".الأديانابوحدة1يقولنفسهالقرآنأنإلىتصلأن،الباحثة

التعبيراطرق1فيالبشريختلفول!شواحد؟الالهيالوحى"11أووالالهامواحد،المنغ

/اام،296-حى4131وحهـبة،!تجةالقاححرز:5،طوالمفرون:الصرالنحي:ح!ينمحسدالدكرر)1(

151.(2.A History of God:)V
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تعددإلىسيؤديتقولهماأنكماالمققد)1(.نضعنتعبرالنهايةفيفهىعنها"،

أعتقادهااصور"1فيتتباين،المختلفةوالمعتقداتالثقافاتإنيقولالواقعلأن؟الحقائق

ومنهم"ثلاثة"،أنهايرء!منومنهمواحدة"،11أنهايرىمنفمنهمابمالحقيقها11هذهفي

.اواحدةاحقيقة1عننتحدثلاالنهأيةفيفنحنا؟الوجوداوحدة11فييععقدمن

الوحىاستمرارية11وبينالالهى"،المصدر"وحدةبينكبيرفارقهناكأنكما

نأيمكنرلا.السماويةالكتبخاتمهو،الكريمالقرآنأنهوبهندينفماألالهي".

تجاربلأنهأا؟الإلهىاالوحى11مسمىتحتالروحية"،11أو"،الدينيةالتجارب11ندرج

لاالمشكلةأنكماوأضحة.أصوللهايوجدفلا؟رؤيتهحسبكليفسرهاذاتية"،11

التكسف11أرمسترونجعليهتطلقالذيالبثمر"،اتحريففيبلالمصدر؟فيتكمن

يديهبينمنالباطليأتيهلاالذى؟الكريمالقرآنأنالشاهد.للمعتقداتالحضاركط"

القرآنيقولأنيمكنفلابعضا.بعضهاآيأتهتناقضأنيمكنلا،خلفهمنولا

فييقولثم..!)2(،نعمتيعليكموأنممتدينكغلكمأكملت!"ايوم:الكريم

البث!ر.بهايمرالىالروحيةالتجارببعددسيتجدد،الإلهيالوحيإنآخرموضع

الور:ايةليالمفسرينأقوالمن.

في،أرمسترونجبهجاءتالذى-الغريب-الرمزىالتفسيرعلىالباحثةتقفلم

!صدهماولكنإليها".الوصولمراتو"تعددالحممة"،وحدز11عنثما،!بدوقدقرلا،رضدابنقال1()

الحقيقةلهذدالوصرلوالناسشاربتعددعن!حدثلأنهأرسترونجح؟إليهذبتعحا.14يختلفرضدابن

باختلافتختلصمتعددد،روحيةأودنيةتحار!فيتتجلىأكالامتعددد،صورليتتجلىلأهاا،!!الراحدة

تعددثمومن3؟متعددصررفيتخلىأهاإلاواحدد،الدينيةالحقيقةإنبقرلرشدفابنوالمققدات.الثقافات

منفمهمتحصيلها.وحظوظهموتباين،التصديقفيوتفاضلهمالناساصبائعلاختلافنظراإلها،الرصرلطرق

تعدد!عئلاوهذاالخطالية.بالأقاويكيصدق-تومهمالجدلة،بالأقاوكليصدقمنومهم،بالبرهانيصدق

:المقالفصلرضد:ابنانظر:.الحقيقةنفسعنتعبرأنيمكنالئالخطاب(ضكالتعددفقطيعىبل،الحقائق

72911،.مممر،المعارفدارعمارد:محصدد.تحقيق 0 e؟.ri-r.ترلصتيقربقولاعربيابنقالكما

الرحوديةالحقيقةأنممعئالوجود؟!حددصلالموفية!!بىافلتةتدورخديدأ.أقلكارأنهإلارشد؟تا

با.والإضافاتوالنب،بالاعتارات،إلافيهاتعددلاوأ-مانها،لصفاهامتبهرزوذاقا،حوهرها،فيواحدد

ابنوقال1.24/،0891؟العربىالكابداريروت:2،طعممي،أبوالعلاد.:تعليق:الحكملصرص:عربى

والمعبودالرجرد...صورفيالدانم،الحقتجليل،العدم!-لهإحداثاليىالعالمخلقإن11:لمالعاحلقعرعربى

1/43.:بئالسا:انظرفيه".الحلقاعتقاداتصورتعدتمهماالواحد!الحقهو

.3:الماندذ(2)
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قولهفيالضميرفيإن،المثالسبيلعلىكثير،ابنيقولولكن.معروفتفسيرأي

قلبفىححدأهمثلأممطوجل،عزاللةإلىعائدأنه"أحدهما":قولان"،نورهامثل1تعالى

الذي!نهه،مسعودلابنالآخروالرايل!ه.عباسابنقولوهو"كمشكاة"،المؤكل

المؤمننورمثل:وتقديره،الكلامسياقعليهدلالذيالمؤمنإلىعائدالفميرإنقال

وماالهدأية،منعليهفطروماالمؤمنقلبيشبهجمذافهو.كمشكاة،قلبهفيالذي

الزجاجمنبالقنديلصفاثهفييثمثهه؟عليهمفطورهولماالمطابقالقرانمنيتلقاه

الجاركة،الشجرةهذهزيتونزبمنيصتمدالمصباحهذاإنقتادةوقال.الشفاف

)1(.غربيةولاشرقيةليست!ىألى

للآية.باطنةمعانأي)2(،المقبولالاشارممطللتفسيرنموذجوهو؟التسترييذكرلم

التفسيرفيالتسترييقولكذا.011)3(.:الآيةهذهوباطن11:عبارةأحيانايضيففهو

والأرضالسماوتمزينأى،والأرضالسماواتنوراللة11النور:لآيهالظاعري

المؤمنقلببذلكعئ:البصريالحسنقال!.مححدنورأممط،نورهومثلبالأنرأر،

هذه.ممثلتوصفأنمنأنورعليهماللةصلوأتالآنبياءقلوبلانالتوحيد،وضياء

ا)4(.االقراننورمثلالنوروقالالأنوأر،

.2506/كثر:ابنتفسرمحتصر1()

للآية.ولاطناظاهراالأحيازمنكثرفيتذكراليالتفايرمن!عدالترىتفسكلإنالنمسالدكوريقول)2(

تكلفأىبدوذإرحاع!ايمكنالمولف،يذكرهاالئالمعافيلأنالمقبرلة،الاشارىالتفسركتبهنأنهيرىأنهالاإ

ماقالالباطئالتفسرومفية2.367/والمفسرود:التفر:عقلةأوضرعيةمعارضةبدونالقرآفياللفظإر

الالوس:عليد..الكرمالقرأنمعاكبتحريفالامامةفيعقيمقمتأييدحاولواالذكنالإثاعرية،الثعةع!ز

/79912،مصر،والوزدع،لبشرالتقوىدارا:ط2،بالفررع،لالأفىلة".الا.العةم!

زهر-:أبرعصدالإمام1،-36950/:والمفرونايفسرانظر::القضيةهذهحولأكثروتفاصيل.131

ايشريعأصرل:اللةحبعليالثخ54؟ص.،د.ط،القاهرة،العربىالفكردار:الإسلايةالمذابتاريخ

لصحةالأصوليرناشترطوقد3.ه34-صم،7691هـ-6913،المعارفدارالقامرذ:5،ط:الأصلامي

لطضاهدلهيكوذوأنالعرو،الكلام!تضيهالذىالظاهرالمعئيخالفلاأنوهما:،أساسيينضرطينالباطنالمعئ

دار:الدمام،اط:المرافقاتالثاطى:موصبنإبراهمإسحاقأبرراحع:.يعارضهولالصخهيمثهدآخر،محلى

بعدعا.وما300،2/4802،والوزيعللثرالقيمات11

60:11عحرانآلا(وجوهوتودوجوةت!ف!)يوم:تعالىترلهتفسرفي،المثالجيلعلى،ابرييقول)3(

)وجعدالظل!:.كمامال..وحرفىـالكافرينلظيصةكفرهموتوداممافم،شورالمزمنينوحردتضب-11

لورادالذيخعل!لئم)وهن:تعالىلقوله،الجهل:والظلحات،العلمالنرر::الآيةهذدفباطنا(؟:الأنعاماوالور(

تفرالتشرى:عدال!ةلنسهلالظر:باللة".الإيمانالقدبهيتبصرماأى0،14النور:االور(منلهفما

1/87.،7491المعارفدار:اط:إبراهيمحعفركصالمحمدد.وتحقيقدراسة:الصرفيايراث!:ايرى

1/0.36النرر،آيهتفر:الابن)4(
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الرالعالمبحث

باليهوديشهرنشمقاالإسلاكلفىتطور"التوحيدا.زعص

الأولى؟الوحياياتفييالتوحيدالأمرجاءهل:الأولالمطلب

الأولى:الوحيلاياتارسترونجتفسر

النىسرةعنالأيخرمحاهافيالوحىآيأتلأولىغريباتفسيراأرمصترونجتقدم

تعتقدهكانتلماامتداد11هو،العلقسورهأى،السورةهذهفيجاءماإنفتقولح!؟

الانسانشعوررحمتالسورةأنكما.منهمواحدكلخلققداللةأنمنقريض

يقمد،الواقعفيالإنسانلأنوهم،أنهعلىالمروءه(،عأتمن)رهو"لإلاستظء

رويدولكنهغائبا،ولابعيدا،إفاليىأنهعلىلهم،اللةيركدوأخؤا،.اللةعلىبالكلية

منالاقترابليىمنهمالمطلوبولكنفه.يقتربواأنعلهميجبلذانحلوقاته،هداية

مثلامامه!نحنواأنيجببليظون،كانواكما،المتكبر"الاستغناء11منروحفياللة

الذكطالوضعوهو01،واقربواسجد11القرآنيقولكمايأمرهملذا،المطيعالعبد

1(.عالإبكبر!اءقركىكرقه

فيالمروعوعنقالتهماأنياقرض،غريبتحليلهوأرمسترونجتقدمهوما"

فيوضحناكما،المروءةا11للفطاللغوىالمعئعنبعيدبالطبعوهواصحيح"،1الأصل

حاءتماتماما،تغفلفأرمسمرونج)2(.السابقالفملمنالأولالمبحثعلىالععمب

المروءةا11قضيةوتركزعلىدلة،العبادةبتوحيدأمرمنالعلقسورةمنالأولىالآكاتبه

الاستغناء11.ارا

لعمب:

الأولىأالوحيآياتعنالألوهيةبتوحيدالأمريفيبهل.ا

أنمنالمعش!رقينمنعددقالهماأرمسترونجتردد،العلقسررةعنحديثهافي

A:ء05.!ه Prophet For Our i:سد!trongKaren, u!1(ك(

الحامى.الفما!منالأولالجحثعلىاتشبانظر)2(
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أهلتذكيركانالسررة)1(منالهدفوأن.للتوحيدإشارةأممطعلىتحترممطلاالسررة

وقدأمرال.منعندهم.مماواستغنوأأدلةنعمجحدواحيث،عليهماللةبنعمةمكة

قريشعنالحديثفيوأستفاضت،الآياتهذهفياستغئ"11كلمةعلىالكاتبةركزت

وماء!ى.النىانتباهجذبماهوتحديداهذاإنلتقوك؟المروءةصفاتخالفتالى

قضيتين؟عندنتوقفأنمنايستوجبأرمسترونجقالته

الىحماوى،وحىأىفيالمسبوقةوغ!الصجحة،المعالماتجاهلتأنها:2الأولى

.السورةمنالأولىالخمسالآياتفيوردت

ماإلىخالصا،توحيداأدئة،بتوحيدالأمرتأخرقضيةترسخأنتريدأنها:الظنية

بنظريةوأخذا،المستشرقينمنسبقهامنقولذلكفيمتبعةالنحم-سورةنزولبعد

علماءمنعددبهأخذالذيفالرأيإسراثيل،بئمعحدثالعقد!ط،-كماالتطور

فيالاعتقادإسرائيلبىمن-يطلبلمأنهكعو،اليهوديةمرحلةفيذكرناكماالأديان

وهو،بذلكالثافيإشعياءأمرهمأنبعدإلا!وه،سوىماأي،الأخرىالآلهةبطلان

معتقداقمتغيريمكنهملاالمستشرقونيقولكماالبشرلأنالسنينمئاتتطبمأ

الئالأساسيةالقضيةيخالفبالقطعوهذا2(.والتطورالتدرجمنفلابدفجائيةبصورة

والآرباب،الشركاءونبذ،تعالىدئةالخالصالتوحيدوهى،البدايةمنالاسلامبهاجاء

.العباداتحئ،الأخرىالقضاياإلىالتطرققبلوذلك

:واتموتجمريمنمستوحىأرمشرونجرأىأ.

مؤلفاتهمنعددفيوتحدث،الإسلامفيالتوحيدقضيةإلىواتمونمتحمرىتطرق

إلا.العلقسورذمنالأولىالخسىالآياتهرالرحيمننزلماأوكلأنهوالملينالملصاءبينعلهالجفق)1(

ماأولمنهي(العلقمورة)منA-االآياتأدفيBellبل!7المثرقمالهماتعالمثرقينمنعدذاأن

ا/لآكاتئيوردتالئو"الطظن+،الاسغاء"11لفظيعلىتركزلألها؟إليهذهبيخعاابل*1تتعوأرمترونجنزل.

6-17.العلق:1اثجى(هر3أنلطنى.الانان)نأكلا:تعالىمولهفيالسورةمن67،

واحذا(إفاجدكانالبداثيالانانإذإحداماتقولالترحيد،ينشاؤتعلقيخسامدرشاذالفربفي!رحد)2(

فيتتباوـارسرونحماوهرالأططر،وظهرركر-آلهةعاددإلىبعدفياتطررهذاوأزالصاء،إلهعليهأطلقرا

الترحيدإنالأحرىالمدرصةوتقرلالر(.معتقدات!الأعلهيكانتالأصاطرأنالآخر)قرلهاقرلنأحد

انمال:صببلعلىانظر.الثرىللاكقادتقدفاأكثرضكلأيعدحيثالرئنيةأمنتطور

684:253002,,NewEncyclopedia Britannica: Philosophy of Religion+ء
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االمبكرةالوحي"آياتفيجاءتألىالرئيسيةالمواضيععن،الإسلامعنالمبكرة

قضية،المواضيعهذهفيوات"11ادرجوقد.العلقسورةفيفقطوليى،عامةبصورة

الاسعغناء"11،اللفظينمغزىعنباستفاضةتحدثأنهكما،بالمالوالاستغناءالتكبر

في.الآياتهذهعنحديثهامعرضفيإليهتشرلمأرمسترونجأنإلاو"الطضان"،

cMuhammad"دولةورجلفي"محمدكتابه Prophet and Statesmanواتلخص

لهاووضعهو،استنبطهاكما،المبهرةالوحىأياتفيالخمسةالرئيسيةالمواضيع

Bellابل"1منكلعليهاتفقالذىالترتبتحتتندرجأنوها،مسبقينشرطين

1)!ونيلدكه Noldek)،معارصةأيعلىالآياتهذهتحتوي.لاأنهوالئالماوالشرط

)2(.عليهيعترصمايسبقهاأنلابدالمعارضةلأن،المشركينجانبمن

هذهفيوردتالئالأساسيةالمواضيعأنوات"11يستنبطالأعس!،هذهعلىبناء

عجاثبمنفيهوماالكون؟الانسانخلقفيعبادهعلىوفضلهاللةقدرة:هىالآيات

للخالق،بالجميلالعرفانوجوبالآخر؟وإليومالحسابمنالخوفاللة؟قدرة

وأضرا(،العلقسورةعلىينطقما)ومو.ممالهواستغناثهربهلنعمةالإنسانوجحود

المدئر)ر(.سورةفيجاءماإلىإشارةفي،قومهينذربأن!لمحمدالإلهيالأمر

الإنسانجحودوهىفقط،الرابعةالناقطةوات،قالهمماأرمسترونجاستلتوقد

إلىيحتاجلاأنهوظنهاللة،عنوسلطانه.ممالهواسمغنائهبالجميلعرفانهوعدمربهلنعمة

الحديثفياشفاضتفقد،السابقالمبحثفيذكرناوكما.حياتهشثونفيالخالق

نأإلاوات،ومونتجمرىإلزوتصومنكلقالهمامستلهمةاستغئ"11كلمةعن

876)بلر!اردهر(1) Richard Bellثم،3791عامللقرأنترحمةقدمالذيالبرطانلمالعا-5291(ا

!ه!ع+ه*ءطء14نيلدكهتيودرر.ممراحعتها.واتموتح!ريوقام،91ه3عامطبعتللقرأنصقدمةكب

عامالدمحرراهعلىوحصلوالحبركة،والريانيةللعربيةمتئاوكانالألمانالمسئرقينضيخهو1(1-319)836

.595ص:المستثرقنموصعة:ددوىالرحمنعبدد.:انظر:القرأنتاريخعنبرسالة8561

33-23..Prophetand Statesman: pp2)معححم!لم Watt, Montgomery:Mu)

.d3(أول(

-االمدثرا-8،العلقسورةونيلدكه:بلترتيبحبهي،اتجاطهفيوات"11إليهارحعالئالآياتأنيدكر

4:البدأيىقر؟01 2 - Nلآيةا91-1:لأعلىا،(32)عدا23-ا:عبى،01-ا:رقالطاأالضحىtوماا

يق:ال!ا:نظرا.حمنوالر1(منهاحزاءأ)الطور61-1:تياالذار؟02-71شهةالغا؟21-ا:قنمالاا،بعمدا

.32ص
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ممامستوحىوات"،11قالهمايكونوربما.امنصقيسياقأىعنخارجاجاءعرضها

.الاقرآنعلوممؤلفاتفي)1(المكيةوالآياتالسورخصاثصعنالمسلمونالعلماءقأله

ت!-نأنأستبعادهروأرمسترونج"،وات"11منكلمقهـصدفإن،النهايةفيولكن

الأولىالرئيسيةالقضايااحدىهي،المسلمينعندالخاص.ممفهومهالتوحيدقضية

القضاياقبولفيالتدرجقضيةإثباتعوذكرناكماذلكمنوالغرض.للوحي

إسرأثيل.بئمعحدثكما،الجديدةالعقدية

الأصنامعبادةونبذبالتوحيدالأمرلكان،صحيحغيروهوقالوا،ماصحولو

لأن؟الأولىالوحىاياتفيوليس،النجمسورةنزولبعدجاءقد،نهائيةبصفة

خطأهسنوضحمأوهوالمخملقة،الغرانيقوقصةبالتوحيد،الأمربينربطواالمستشرقين

لاحقا.

الأولى:الوحياياتحولالمسلمينالعلماءأقوالمنب.

قألهلماإشارةأممطمنالعلقسورةمنالأولىالآياتلمعافيأرمسترونجعرضخلا

ترجحثمالآراءمنبعددتأتيأنالأولىوكانا)2(؟كثراابن11مثلالمسلمونالمفسرون

ولكنها؟المسبقةاالموا!ا11اعتناقعنوبعيداوموضوعيا،منهجياعرضهاليكونبينها،

القرآنمنالأولالنجمهذاومقاصدمعافيحولكثيرةلمحاتوللعلماء.تفعللم

لنبيهتعالىأدلةمنتكليفخطابفهى.العلقسورةمنا-همنالآياتأ!؟الكريم

ربكباصعم)اقراومكتوئا:ماقروخاسيكونالوحىفهذا؟خلقهإلىالرسالةبحمل!ه

بلر(،لأبالقلمعفمائذي.الأكرمرربكاقرأعلق.منالإنسانخلقخلق.ائذي

إلىالدعوؤوسها،عامةبصفةالمكيةللسررالمرضوعيةوالمميزاتالضوالظمنعدداالم!لمينعلصاءرذك1()

ونعيمها.والحةوعذاما،والناروأحوالهاالقيامةوذكر:الجزاء،والعثالرطلةوإئباتوحدد،اللةوعادةالترجد

الرع،-تولا،العقلمنحرازدـلاعلىدليل!مولمللعملعبطوأولصرردـ،حىالركتجحالمكيبينكصا

:القرآنالكبرىالمعجزذزهر-:أبرمححدالامام:المثالبيلعلىراحعوالآحرذ.الدنيافيللخسرانيرديإنهبل

وبة،مكتبةالقاهرذ:7،طالترآذ:علرمدباحث:القصانمنات2؟0صد.ص.،،العربيالفكردارالقاهرؤ:

67.صام،g9--احى041

لرحمكحا000،2عام"السلامدار11عنصدرتكثراتمكللمخ!صرقرحمةكاملهنسخهترحد)2(

.8791عامصدرالذىالطبرىلفسرسالأولالجزء،خرون6وJ.محم!هح3"كربر"ا

.-4ا:العلق)3(

A0i

http://kotob.has.it



السابقةبالكتبفعلكمايحرفأويضيعرلنله،تعالىاللةبحفظمحفوظاوأيضا

عليه.

الصلاةعليهبتبليغهللإشعار"ربك"!ضصرهإلىالإضافةإن11الآلوسي:قال

أحدويرىا)1(.المتواتراالوحىبانزألالبشريةالكمالاتمنالاقاصيةالغايةإلىوالسلام

المناسبةكمالومنالاستهلالبرأعةمنفيهاالخص!،الآياتهذهأنالأفاضلعلمائنا

يتللممنبالقرأءةتعالىاللةأمراحيث1الوحى:آياتأولىتكونبأنجد-سةيجعلهاما

العالمين،وأكملالقارثينأعظمسيكونبأنهإيذانابيمينهخطهولاقبل،منكتابا

باسمربطهاكما.أثارهوأبرز،العلمممراتأولىهىالىالقراءةبطلبأولأفابتداثه

عنوانفاختيار".الشئونوعظاثمالأمورمعاليبهتربطأنسواهدونمنالحقيقربه،

الشيءتبلغهيالى؟التربةمعئمنالعنوانهذايتضمنهمالوكد،بالذاتالربوبية

!استعدادهأزلأعلمتعالىاللةلأن؟الأزلياستعدادهبحسبفشيئاشيئاكمالهإلى

)2(.لقبولهوأممه

منأنهأوبيان،والكتابةالقراءةفيبالتركيببدأقدالاسلامبأنتوحىالآياتفهذه

فمعجزتهالأمى؟النى،الخالدة!النىمعجزةكانتالىوهي،خلقهفياللةآيات

نقلبذلكأنهكما.يكتبوكتابايتلىقرأناوستكونالأنبياء،منسابقيهعنتختلف

قالسبحانهأنهالعلماءبعضويرى)و(.والعلمالنررأفقإلىوالجهلالأميةمنأمته

الذىمعئمنالربلفظفيلماالبحصملة،فيكما"اللهاباسم1يقلولمربك"،ابأسم1

)4(.غيرهربلكليسأممطوألاخمصاص،التأنيسعلىليدلمصلحتكفيونظر،رباك

الايات:هذهليالألوهةتوحيدإلىالجليةالاشارة.

11،الرئيسنن11التوحيدبنوعيالخالقتوحيدعلىيدلماالخصىالآياتهذهفيورد

.204ص03،بعشر:الخاصىالمحلد:المثانوالبعالعظمالقرآنتفصفيالمحاكروح:الألرص1()

الأزهر،،اط:القرآنعلرمفيالجانمنة(:الد!(عولبكليةالتفر)أستاذخلمةالرسعبدإبراهيمد.)2(

.003-992صام،599هـ-4151،المحمديةالطاعةدارالقاهرؤ:

318.عى003،:والمنهجوالريعةالعقيدةلطالمنرالتفسرةالزحيلىوهبةد.)3(

.631ص0،3بالجر:المسر)4(
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أقرا11:تعالىفقوله.الربوبيةوتوحيدالألوهيةتوحيد)1(؟المسلمينعلماءتصنيفحسب

فهو،بأمرهالكونخلقأممماخلق"،ائذكط11:تعالىوقوله،الربوبيةإلىيشيرربك"باسم

،المنزلتعالىالفةكلامإلىإضارةالآياتهذهففى.الألوهيةمطلقوله،الخالقوحده

بقدرتهتعالىاللهخلقهالذىالمشاهد،الكونكتابإلىوإشارةالالهى،الوحىأممط

ا؟"توحيدهاعلىلهمبخلقهعبادهسبحانهاللةيدلكماارر(.االاكرموربك11وبكرمه

وأشهدهمذريتهمظهورهممنادمبخيمنرتكأخذ)وإذ:تعالىقولهفيكصا

ربا11لهأنضرورةيعلمبالغفكلشههناأ)و(؟بلىقالوابربكمأل!ستأنفسهمعلى

11)5(واحدا

البداية:منتعالىدلةالخلقنسبة.

الواحد،الالهأنهعلىإليهينظرلمايهوه"،1إسرائيلبئإلهإن،أرمسترونجتقول

الثأفي.إشعياءسفرفيذلكوكان،العالمخالقإنهقيلحينإلا،غيرهإلهلاالذي

للهكلهالخلقأن"،الأولالنجم11منالكريمالقرآنأكدذلد،منالعكسوعلى

الآيةفيالفعلجاءعلقأ،منالانسانخلقخلق.أائذي:تعالىقولهففى.تعالى

اللةوصففقد،الكونهذافيشىءكلخلقأممط؟المفعولذكردونمطلفاالأولى

النقيموهذا.والصفاتالآحماءوتوجدلألومية،وترحيد،الربوبيةلرحيدإلىالترجد"11الإسلامعلماءقثم)1(

قدالمسثرقيزأنو!دوالكرع.القرآن؟ياتهناصتبطودالعلماءأنإلا(الكرمالقرأنفيالصررةمذهيردلم

ترحيدف!دوب!يجازارمحترونج.فعلتكماالنرالها،حنافتراضعلى؟الألوهيةوترحيدالربوبيةترحيدبينخلطوا

الجصرف.الدالحاكمالمربياللكالرازقالحالقوحدةفهروالتدبر،والمللثبالخلقتعالىاللةإفرادهوالربوبية

الحاثيةةأوايازض!الئماواتمفذإولئه:رقولهt(،5:الأعراف1وايافز(انخفقله،الا:تعالىقولهذلكمن

أقل:الآيةفيحاءكعاتعالىاللةبربربيةالمركونأتروقد.26:عمرانال1ه8:الذارياتأ!حا:وراجع127،

منانمثويخرجانفبمنانحييخرجوقنوالأنجصارالعمعيملكأمنوالأزضالطءمنيززقكممن

!أالربرلةتويدم!منبلزمردم131،أيونى:ثمون،أفلاففلالفه!فوئونايافزيدئروهنافحي

العقيدةشرحالفيين:النالئحاثمال:شيلعلىانظروالمضصوذ.المحئهوفالمقصرد،الآية+رب"فيلفظيأقي

.د؟16-أدصام،899-احى941،البصرةدار:الإسكدريةأط:تيصيةاينالاسلاملثيخالرا!ة

وحلعزال!ةإدرادفبعئالألريةتوجدأماا.7أ-168صد.ط.،،اط:الايمانحقيقةالعز!ز:عدع!ر

هوالعالدإلىإضافتهوباعتبارألرهية،توحيدهوتعالالذإلىإضافتهذاتجار،العادةتوحيديحىوقدلالعبادد

.176-ا72ص:الإيمانحقبقة؟أ9-18ص،الواسطيةالحقيددشرح3ـ،عبادتوحبد

.الدبأصرلكلية،الأزهرجامعة،القرآنغري!تغ!رأضاذ،هاضمالبا!عبدللدمحررمحاضر-ست)2(

مطية(071-631)عدامكيةا!الأعروسورذ.721:الأعراف)3(

.02.-916ص7،حزء،4المجلد:القرآنلأحكامالجامعالقرطى:)4(
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وأعظمها)1(.النعمبأولىللتذكير،الخالقبأنهنفسهلناتعالى

صفةعوخلق"الذي11:تعالىفقولهالمصلاتة،اتعالىاللةقدرةعلىتنبيههذاوفي

لهالذي"أي،اللازممترلةمنرلارالن،أحدفي،الآيةفيالفعلجاءوقد،الخالقللرب

يكون،لازمالفعلأنفعلى2(.اشىءاكلخلقالذى"أ!مفعولبتقديرأوا؟االخلق

المفعوليقدرأنأوا،اسواهخالقولابهراستأثرالخلقمنهحصلالذى"أنهالمعئ

ثم)3(.العموميفيدفكلاهما،مطلقلانهمخلوقاتهكلفيتناولسىء،كلخلقويراد

منألانساناخلق1،قدرتهعزت،فقالالمخلوقاتبينمنالانسانتعالىأدفةخص

مالاوتدبيرهصنعهبديعومناللةآياتمنوفيهالمخلوقاتأ!ثرففهو"،علتي

:قالمنوصدق)ط.يحصى

)ومأتبصر(وتستكثرفيكوداؤكتشعرومافيكداؤك

الأكبر)5(لمالعاانطوىوفيكصغيرجرمأنكوتزعم

:الإسلامليبالتوحيدثأخر+الأمر+حولالمسسرقينشبهاتمن2.

ايوحيد:اياتفي*وحد*الجذرعنالبحث.

منعددقألهألاسلام،فيبالتوحيدالأمرتأخرعنأرمشرونجقألتهوما

الموسوعةشبهاتعلىبالردعباسحسنفضلالدكتورقاموقدقبل.منالمسشرقين

العلقسورةأياتإلىإشارة،الاسلامفيالتوحيدذكرتأخرحول)،(،البريطانية

الثاك.المبحث:الالثالفصلوراحع:6131ص0،3!التفالصر:1()

التزيلأنرارالمىاليفارىتضراليفاوى:الد"تناصرالقاضى2014ص&r.!:المعانروح)2(

.906ص:الثانالمحلد،ما!99هـ-ا024،العلسيةالكنبدار:بروت،اط:النأولهلاروأص

775.ص،4!م،8791-هـ7.41،للتراثالر!اندارالقاهرذ:3،ط:الكثامت:الزنخرى)3(

.204ص3هـ0:المعافيروح)4(

الجاهي.صغردبرغم،آياتمنالانانخلقفيماإلىتثروهي!ه،على!دناإلىمنربةالأياتهذد()ه

Theهيإلهاالمثارالمرصرعة)6( New Encyclopedia Britannica'الالةالفبةمنوالصثر!نالافيالمحلد

تمائاتجاهلتقد.أرمسترو.كانتف!ذاكريبة،لطرقهذدـالسورزمعالمثرقينيعضتعاعلأم.999عرة،

توافقلأفاايئيهى"رآهان11:تعالىقولهإلىباثردوقفزتمعايها،عندتترمفلمرللرحي،الأولىالآيات

عجيبةترحمةإلىBlachefeبلاشرالفرنسىالمرقذبفقد،المكيةللبيئةالاصلامثاةنبةفيأجندثا

فاخرحها"أقرأ"،أوLisالمباضرمعناهاإلىترجمتهاوتجنص،أعلنأوئ!راممطPrecheإلىترجمهاالقأترأ"،11لكلصة

حيرمترجمهاكصاأقرأ".11للفعلمفعول!وحدلاأنهوحدلأنهمركنة،دون،مجازىمعئإلىالحقيغىمعناهامن

91 65 - ( AAA) Guillaume)الجرقأماربك.31مخدأوامد-.كلحئ*امدح"إلمحمد*اجاة1كتابهفي

معئاكتبتقدالخمىايلأياتهذدأنفزعم،الكلامعنقبلىقامف!نهللاللا!Frantzفرانتىلرلالدنمركي

الساويةالرصالاتإلىرحعتد!لىالنىأنوهرالمعدغرهدفهإلىليصلالم!يحي،اليههردىللصرروثمطالقا

مالأنالإصلايات،دارصعدالةليةمثالابد:يالرحمنعبدد.لهراهماوهر،الكتابأهلكدالسابقة

قدردـ:ص-انمتقصينضد!محمدعنالدفاع:لدويالرشعدد..الياقمندليلجمليهلوحدلاإبذهب

.52-51صد.ط.،ام،966رالئر،للكتبالعليةالدار:اللهحادكمال:ترجمة
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منالأولىوالآيات)1(،العلقسورةمنالأولىالآياتفيإنهد.فضليقولتحديدأ.

"أنههاوالمعئ!،للننيمضافالرب"11أسمفيها،ربك"11عبارةنجدالمدثر)2(،سورة

ساطعةالمعالمماا!رغموحد"،11الجذرعنيبحثونالمستشرقينولكنواحد".رب

ولكنالوحدأنية،مادةفيهاليساللة،إلاالهلاوكلمةبل،الوحدانيةلاثباتالبيان

ياقول!)3(.النىهاصدعكلمةأولومىللوحدانيةالدعوةومضمونهامعناهأ

عبادةشجبفيبالتر؟دتوحي(،9O-)5النجمسورةإن،المثالس!لعلىبلاسير،

لأول،رأيهفيواضحا،جاءالذىلتوحيد؟صراحةتشرلمأفاأى.المكيينأرباب

ا)4(.أحداالفههواقل:الاخلاصصورةفيمرة

التطور:بنظريةالمششرقينتأثر.

حول،المستشرقينمنعددهاقالالىالتطوريةالنظريةنفسأرمسترونجتبت

،الاسلامفيوالمسيحىاليهودممطالأثرحولنظريتهملترسيخ؟الاسلامفىالتوحيدنشأة

النظريةبهذهقالواوممن.العلمىالدليلعنوقصورهأ،النظريةهذهتهأفترغم

قألكماتدريجئا.إلاتنشألمالإسلامفىالتجريديةالوحدانيةإنقالالذى،بروكلمان

الموجهالنقدبتطورتطور،وأتباعهمحمدعند"الغامضالتوحيد11إنواتمونتجمرى

الواحد)؟(.بالالهالاعترافإلىأخيراثم،الأصناملعبادة

أصوليردواأنعشر،التاسعالقرنمنذالأوأئل،المستشرقينمنعددحاولوقد

المسيحيةصوربأنإقرارهمرغم)6(،ومسيحيةيهوديةأصولإلى،الاسلاميةالعقاثد

مثلالهرطقةصورمنتعدكانتبها،المحيطةأو،العربيةالجزيرةفيكانتالى

:ا-ه.)1(العلق

.3:والضحى2،:القلمسورةأكضارانظرا-3،المدثر:)2(

دار:الأردنعصاذ،3،ط:وضبهاتمطاعرنقد:البريطانيةالمرصرعةفيقرآنيةقضايا:عباسحندضلد.)3(

.611-11صه،م0002-مىا124،الفتح

عرنقلا5،اص"تأثرهترجمته،تدوينهنزولهالقر؟ن،11:كابهفيوردبلاشرمالهوما.211عىال!ابق:)4(

.-ه4وصلعدعا،وما211صالابق:انطر:القضيما،هذهحرلفضلد.رأىمنولمزيدالابق.

.:Watt..05903؟صالنبر!ة:السرةليالاشراقالآمين:)5( Muhammad at Medina, p

و"ريارد؟25ص،8761عامالصادرمكايا؟لم،a!كلi؟،/founع34كابهفيه،63.حمة*.؟صتوبارتمثل)6(

1.952بل" -1(876 Bell,)RكتالهفيIslamلمهcThe originوتريرد،611ص،2691عامالصادر

.5V1'- 1 AM) Tritton .AS)كتابهفياslam: Belief/ &Practices!،ثم02،عى،6291عامالصادر

dكصوشهاكتبهمنعددفي11وات11 Prophet and States،16ص!م!7لم!لملاول.
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ترجمتةمقدمةفيSalس!سيل)1(جررجبهذاأقروقد.والآريوسيةواليعقوبية،النسطورية

حولللأديانتأريخهافيتحديدا،،أرمسترونجقالتهماوعو.الكريمالقرانلمعالما

يقوللذا.الفكرةلهذهسبقهاأنهرغمسيل،إلىتشرلمأنهاإلارر(،العربيةالجز-سه

،العربجزيرةفيالمسيحيةالفرقحالهوهذاكاناذاإنهمعقبا،العقادالأستاذ

العقائدمنمنحرفةصوزاكانت،للمسيحيةالمتعصبسيلقولحدعلىوكلها

العصبيه،جهالةوعنالشركعنالمنزهالاسلامإلهيكونأنيمكنفكيف،المسيحية

)3(؟الاسلامإلىاليهابأهلعقائدمنتسربقد،والتمثيلالتشبيهعنالمنزه

؟الأوثانعبادةعنالكريمالقراننهىهتى:الثافيالمطلب

الغرانيق:قصة

والئ،المستشرقينكلعنهاتحدثالى،المختلقةالقصةهذهإلىأرمسترونجتشير

الوثنيةعنينهلمالاسلامأنعلىبهاليستشهدوا)4(،الشيطانيةبالآياتأيضاعرف!

حدوثأرمسترونجإنكارمنالرغمعلىرلكن.اليهوديةفيالحالكانكما،بداية

الثلالةالسنواتفيأنهاليدو1:فتقول،غريببأدعاءلهاتقدمأنهاإلا،القصةححذه

الناسظنوربمابل،لرسالتهالوحدانيةمضمون)!(علىمحمديؤكدلمللدعوةالأولى

كماالأسمىاااللهعبادةجانبإلىالقديمةالوثنيةالآلهةعبادةفيالاستمراريمكنهمأنه

النىأداناعندما1إنهفتقولذلك،منلأبعدأرمسترونجوتذهببل(.ا)ادأئضافعلوا

وأصبح،واحدةليلةفيأتباعهمعظمفقد،وثنيةعباداتإنهاوقالالقديمةالأصنامعبادة

عاملرتالئالإنجليزيةإلىللقرأنبترتجهاشتهر1736(،-)7916إنجليزىشرقهوسيلحررج)1(

حاءالئوالمسيحيةةاليهود!مسوىإلىيرقلاالإ!رمإنقالهومماللسيحية،التعص!ضدوركان.1734

مرسرعةانظر::للإسلاممنصفاكانأنه!رىبدوىالرحمنعبدد.أنإلاباثر-"السصاءمنتثريعها

358.ص:المشرقين

الثافي.المبحثالخامى:الغصلانظر:)2(

(r)صد.ط.،ام،989ممر،مفةالقاهرذ:حصرمه:وأباطيلالإصلامحقانقالعفاد:محمردعاسالأضاذ

46.

العنران.نفستحصلالئرشدكط،سلمانقصةنثربعدالتسيةهذهذاعت)،(

146(5.A History of God:)p
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موئاتحولأيتطلبواحدبإلهفالاممانا.ومضطهدةمكروهةأقليةفيمحصوراالاسلام

)1(.الانسانوعىفي

لأنهاصحتها؟فيمشكوكالقصةهذهإن،الأولىمؤلفاتهافيأرمصترونجقالتوقد

وهو،إسحاقابنيذكرهالمو،معروفةمصادرأيفيولاالقرانفيمذكورهلي!ست

نإقالالذىم(،)239تاريخهفيالطبريإلايوردهافلم.النبويةللسيرهمصدرأوثق

عادهحرثمأنبعدقريشقبائلوبينينهحدثالذيالصدعبسببحزيناكانمحمدا

مثلكشفيعاتاللةاابناتبتبجيلتسمحكانتخادعةآياتببعضفتفوهآلهتها،

هذهأن)!(النىأخبر)ألستلا(جبريلفإنأوردتها،الئالروأيةوحسب.الملالكة

بالآياتعنهاوالاشعاضة،القرإنمنحذفهاويجبشيطالطأصلمنكانتالآيات

رلهالذكرألكم11"حرى.الثاثةومناة.والعزىاللأت)أفرأثئم:التالية

القرأنفيأصوليةالأكثرالادانةكانتا!ياتهذهأنترىوهياأنمى...01)2(.1

قريش،معللمصالحةمجالهناكيعدلم،القرانفيوضعتأنوبعدالآباء،لآلهة

ا)3(.االاسلامفيالمعاصىأشدمنهوالشركوأصبح

فهى.الروايةهذهحول،واضحبشكل،متناقضتينبرؤيتينأرمسترونججاءتوقد

مأخذالغرانيققصةاخذتماإذاحئإنه)4(،الاسلامعنالأولىمؤلفاتهافيتقول

ا)5(ا
مري!ى.معمشبوهتوفيقىحلبصددكانمحمدابأنيوحىمافيها"فليسالجد

كتاهافيعادتأنهاإلا.مختلتةالغرانيققصةبأناعتقادهايوكدهنا،تقولهفما

لم11:فتقول،الأولىرؤيتهاينامضغريئا،تعليفالتعلق)!(،البىحياةعنالأحدث

أنهاالعلماءبعضويرى،الأوائلالنبويةالسيرهكتابمناثنينسوىالحادثةتلكيرو

147.(1.Ibid.,)p
قالت.كماالأوثانإدانةآياتلزوللعدواحدذليةفيفقدممالدير!دالنىأتباعهممنأرسترونجتدكرلم

الرواية.لهذمصدراتذكرلمكما

23.ا-9:الجم)2(

148.147-(3.A History ofGod..pp)
AHistory:2991:كتاماوشأيضا؟ا299عحد:الييصر-كتاما:فيحاءمامثل)4( of God.

الايمات11:الانجليزيةن!حتهافيعباطلقتالذىالفصلهذاترحم.ا77أ-76صمحصد:ال!!رة)5(

لل!!.العريةاترحمةفي"الطرق+افراقإلىالسطية+،
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تلكمثلاحديحرعلأنسببانجدأنيصعبأنهبرغمصحتها،فيمشكوك

فيصدعأمم!تجنبعلىالبدايةفيحريضاكان!الىأنوتزعمبلا)1(.االحادثة

التوحيدمضمونءاىيركزلموا،القرىأمامكةتدميرفييرغبلمومريى،وحدة

أعتاقادهمنالرغمافعلى1:وتقول؟قريشمعالخلافلتجب،الدعوةبدأيةفي

الغرانيهتعبادةأو،الكعبةحول،الأصناملعبادةيتعرضلمفهو،اللهبوحدانية

.(2)االثلالةا

لعبادة!النىتعرضعدمعن،الخاطئلافتراضها،تبريراتعطيناأنتحاولوهي

لم،العظامالدينيينالحكماءمنسبقهكمنكانإنهفتقول؟الدعوةبدايةفيالأصنام

فالأهم.الناسبينالانقسامحدوثفيدائماتتسببالئ،العقائديةبالآراءكثيرايهتم

علىالاصراروليساالاجتماعيةالعدالةاإقامةعلىالتركيزكاننظرهوجهةمن

نأيحاولكانالذينالناسمنلكثرالانزعاجيسببقداعتقادكطأولاهوقيموقف

هذهلقراءةعلمانئاآخرأسلوباتقترحبلبهذا،تكتفلموهى)3(.لصفهيكسبهم

جديدةرؤىضوءفيعملهينقحوهو)!ه(محمدانرقبأننانتصورأنوهو؟الواقعة

)4(.مبدعفنانأىيفعلمثلماله،تعرض

كريم!نىهوبلأدييأ؟أوفناناالأصلفي)!ه(كانإذاهذا،نقولبدورناونحن*

تعقيب:

الأولى:الوحياياتليالأوثانعادةعنالنهي10

ينهلمالبدايةفيالاسلامأن،القصةهذهإيرادمنتوحىأنأرمسترونجحاولت

الصف،وحدةعلىالحفاظمثلساقتها؟الىالمتهافتةللأسباب،الأصنامعبادهعن

التوحيدأننفترضأنإلازعمها،صحلولنا،ييقىفلاقريثى،معالخلافوتجنب

تطور،.ممراحلمرقدالاسلاميكونالحالةهذهوفي.الواقعةهذهبعدجاءالخالص"،11

.96(1.Muhammad:A Prophet For Our Time:)p
68,(2.,Ibid)

فيحدثكاصامماما"!طور"،.كلراحلمر،الإسلامىاقرحيدأنعنانظريها"1قيهدممهيدا،كانهذاأرويدو

.الأعلامفيأصعكادأنهإلاالهردية؟

)3(أول.4

148.(4.A History of God:)p
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منسبقهاممنعدد«روقد.اليهوديةالديانةفيحدثمامثل،تزعمكما

معيتعارضلمالتوحيدأنافترضالذي،واتمونتجمريمثل،الزعمهذاالمستشرقين

كأنتالنجمسورةإنوقال)1(،الغرانيقبقصةأيضامستدلا،الأصنامتعددأوالوثنية

أرمسترونج.قالتكما،الأصنامبعبادةصريحتنديدأول

الئ،المبكرةالوحىآياتفيجليا"،واضحا11جاءالأوثانعبادةعنالنهىولكن

فاهجرإ)3(.)والرجز:تعالىقولهذلكمننزل)2(.ماأولمنأنهانفسهواتافترض

،ويعقوبجعفروأبوحفصقراءةوهيالراء،بضمالرجز"11:قراءتانلهاالآيةوهذه

كثير،ابن)نافع،العشرالرواةمنالباقينقراءةوهيالراءبكسرو"الرجر"،

الإسلامى،لمالعافيانتشاراالأوسعهىحفصقراءةأنمنالرغموعلى()4إ.وغيرهم

تعالى:قولهفيكماالعذأبأسوأوتعىالرجز،الكسر،بقراءةأخذوات"11أنالا

بضمفالرجز،.الأخرىبالقرأءةيأخذولم(؟()أليمرجزهنعذالبلهم)اوبك

النىلأنالرجزهجرعلىمحمدياائبتوالمراد،الأصنامعبادةوهو،الذنبهوالراء،

)7(.العذابوبكسرحاالأوثأنعبادةالراءبضمالرجزوقيلمنه)6(.برى

عبادةهجرأمرقد،الكريمالقرآنأن،تأويلودون،بوضوحتؤكد،الآيأتفهذه

وهودئة،العبادةتوحيدمنالاسلامبهجاءمامعيتفقلاهذالأن،البدايةمنذالأوئان

134..Prophetand Statesman, pp.25 -26; Muhammad at Mecca, p1)!م!مر Watt,:.MMuha)

الفصل.هذأمن343ص2،هام!انظر)2(

.ه:المدثر)3(

41.4المهادار:المنررفىالمدنة3،طراحع:كرممححدالثيخإعداد:المتراترةالعثرالقراءات)4( cam-اهـ

ر.;-دWسررةهامقام،499

.هيبا:)5(

،2طرحز:مادة:التراثرإحياءللمعجماتالعامةالادارة:العريةاللغةمجمع:الكرمالغرآدألفاظمعحم)6(

.ام989اهـ-904

،الكرمالقرأنمننزلماأوليانحرلالعلماءأقرالاختلفت132،ص092،،15مجلد:المعافيروح)7(

نزلماأولوأن،العلقسرردمنالأولىالخمىالآ!اتهرالإطلاقعلىنزلماأولأنهوالراححالقولولكن

صلحة،أرعنالصجحيزلطحاءماهذاو!زكدأقرأ"،11سررةنزولقبلبكصالهانزلتفقدالمدثر،سررذحركاملا

منمرئاحمعتأمثىأنابيناحديثهرفقالالرحي،فتر-عنيحدثرهو!اللةرصلاحمعت1حابر:عر

علرملطالاتقانانظر:المدئر".أ!ا11!اتعالاللةفأنزلفدئرون،زملون،زملودط،فقلتفرحت،والأرضالسحاء

.07-1،68!:نالقرآ
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لمعرفتهاختار،قدوات"11أنأيضاويلاحظ.إليهتثمرولمأرمسترونجأغفلتهما

لإثباتمحاولةكأنتيبدو،كماالقضيةلأن،نظرهوجهةتؤيدالئاالقراءة11بالعرية،

مسبقة.فروض

الغرانيق:قمةأكذوبة2.

قدئمافصولهاكلبتفنيدكرأفاضلعلماءوقامبحثا،قتلتالملفقةالقصةهذه

أرمسترونجأنولولا،والعقلالقلجهةمنوبطلانهافسادهاوبينواوحديعا)1(،

فيحدثكما،الأوثانعبادةبنبذالأمرتأخرعلىدليلاالملفقةالقصةهذهمناتخذت

ماخاصةحولها،دارمانقاطفيسألخصلذا.أخرىمرةلهاتعرضتلما،اليهودية

بقضيتا:يتعلق

حدح!34"الشيطانيةالآيات11اسمأطلقمنأرلهومويرد!(ويليامالمستشرقكان

Versesكنابهفيالآياتهذهعنمويرتحدث.الغرانيقفريةفيالمذكورةالآياتعلى

منهمالمستشرقينمنكبيرعددترويجهافيوتبعه"الإسلامرتأريخمحمداحياة1

روىومنرودينسونلمأ.مكسيمالفرنسياليهودكماوالكاتبوأت)و(،مونتجمرممط

تعالى:قولهبلغفلما،الكعبةعندالنجمسورةيقرأكان!النىأنادعى،القصةهذه

الغرانيقلهىرإنها11بعدها:قالاياخرى(د(،ابالثةوماةوالعزىاللات)أفرايتم

الممطفى:حقرقبتعرصفالثفاالجص!:عياضالفضلأبر:عياضالقاضي؟اثمال:بيلعلىانظر)1(

الحيقةبين!امحمد"1لية،أبرمحصدد.بعدعااوما116ص2،بد.ط.:،العلميةالكتبدار:بروت

بعل!ا.وما411صوالافتراء:

A(موير،وبيام)2( )9 William Muirبالتاريخوعئالعربيةاللغةتعلمبريطال!ستثرقهر1(،509-ا

-)1856الإصلام"وتاريخمحمداجافى1كابمرلفاتهمنللصسجية.التعصبضديدكانلكنهالاصلامى،

)1877(.وتعاليحه+تأليه:القرآن11ومحاب:918(،)1وسغوطها!إعلافالأما،:الخلافة11وكاب1(،861

Oعى:المتثرقنموسرعة:بدوىالرحمنعبدد.ايظر. 7 A.

Prophetء.!.!. and Statesma!3)ممة.ولولءملألم!م )W

مضيةحرلهثارتالذىا؟*محمداكابعاحبi(،200-)9191ماركسيفرني!ردىكاتبهر)4(

حفيطهم،أثارمماA،991عامللطلابيدرسهأنبالقاهرةالأمريكيةالجاممةأصاتددأحداحتيارسبكبيرد

العالميالتحليموزكرشها!،ممدد.لقرارمر19وانتهى،القضيةهذهحولمصرفيالمئقفينبينواصجدلودار

وقد.الكتابومقدمة21،صوالاقراء:الحققةبينمحصدانظر:.الجامعةمنرودينرنكنابلحبآنذاك

الاصلام.تجاوالديدتعصبهفيوائرحافكرد،منابعوتغتوية،بححجالكنا!هذافىالكاتآراءليلةأبود.فد

.02-91الخم:(5)
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اللاتالثلاثةلأصنامهمالوصفبهذأالمثركونففرح"،ترتجىلشفاعتهنوإن،العلى

؟السورةأخربلغفلما.ترتجىشفاعتهنوبأن،العلىبألغرانيقونعتهاومناة،والعزى

.يحدثلمماقطعاوكومعا)1(،والمشركونالمومنونسجد،سجدةفيهاآيةوهى

الكتاباتفيتردولم،صحيحةبأسانيدالقصةهذهتردلم،القلناحيةمن.

النبوية،السيرةكتابهفيالحجةوهو،إسحاقابنيذكرهاولمبل،الاسلامفيالمبكرة

مصدرويعزىالهجرى)2(.الرابعالقرنفي،الطبريتفسيرفيالأولىللمرةظهرتوقد

وعدوه؟روأيتهالتحقيقأملرفضالذيهـ(702)تالواقدكطإلىالأصلىالرواية

مثلالروأية؟هذهأقرمنوكلوأهية)؟(.الحديثهذاطرقفاكثر،الوضاعينمن

)4(.مقصدهلوافقلأنهاالرواياتمنالشاذالضعيفاعتماداثرو"بروكلمان"،*وات"

قدالغرانيهتقصةفإن،المستشرقونعليهااعتمدالئالمفسرينروايةحسب.

معجزةعنتتحدثالنجمسورةولكنالنبرية)3(.البعمةمنالخامسةالسنةفيوقعت

منالعاشرةالسنةربماإلىالأقرال،أرجحعلى،متأخرةكانتالئوالمعراجالاسراء

مكةإلىعادواقدالحبشةإلىالمهاجرينبأنالمستشرقينزعميكونهذاعلى.البعثة

!ت52للآلة3لفسرمعرضؤالمضربت،منالروا!ةهذدذكرمنأولهرالطبرىحريرابنالامامكان)1(

نأهذوـالقصةافترىمنرعم؟.:قد..تفىإذاإلايميولازيئولمنقبكمنأرسبا)وط:الحجصررة

شفاعتهنوإنالعلىالغرانيقاتلثعبارز،يفعلأذالمعصومومووحاضاد!،ال!لسانعلىوضعاليطان

tا/:الطبريالإمامتفرمنغتصرانظر:لترتجىا. AA.يصرءلاإنهوقال،المزاعم3حذالقرطىالإماءفدوقد

سورة،21الجزء:السادسالمحلدالقرآر:لأحكامالجامعالقرطى:انظر:يخها.وردتالئالأحاديثمنشيء

احممةبين!محصد:اكليلعلىانظر،حذوـالروايةعنأحرىولتفاصل53.57-صr،5الآيه:الحج

.188ص:البريطانيةالمرسرعةفيآنيةلرقفايا4116صوالاتراء:

.911ص:قرآنيةقفايا؟ا42-141ص:والافراء:الحممةبينمحمد؟ا216/الثفا:)2(

الدحى:عثماذبنأحمدبنمحصدالديرضألامامانظركذب":الراقدكطاكنبا:حنبلوابنالافعيقال)3(

الراقدى11الدهئ:وقال.94621م،1666هـ-1417الرصالة،مرصسة:لروت،11طالبلاء:أعلامسر

الحديتبوضعالمعروفينوذكر4،ه6/7البلاء:أعلامصانظر:شقة:ليس:النائيوقالالأصايخد"،يري

.6463/الابة!:الراقدى.منهمفكان!،ال!ةرصلعلى

.51صالنبرية:الرذفيالاسراق:الأمينالذعبد)4(

الرجق:اولركفورئالرصصفيالثي!الظر:القر-.هذدحرالييمكةإلىالحثةستالمهاحردتلعردة)5(

.86صى،م9002-0431الوفاء،دار:القاهر،02ط:المخترم
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)1(.الصحةمنلهأساسلاقريشوكفار!محمدبينبالمصالحةسمعواعندما

بتمجيدحعا)2(.الآيةتأتيحئالعلا،الغرانيقباسمقطاصناماالعربتعرفلم.

جاءالأوثأن"،عبادةبنبذالأمر11إنلتقولالقصةهذهأرمسترونجأوردتوقد*

التوحيد،قضيةمعالاسلامتعاملفيكونمرة؟لأولالوحىنزولمنسنواتبعد

تغيريرفضرنالبعن!رأنترىفهيالشر.معتعاملهافيأليهوديةلنهجمث!ابها

طيبعنالعييرهذايقبلواأنقبلوقئتهم،مهادنتهمفيجب،بسهولةمعتقداتهم

الفرضفيكون،الصحةهنلهاأساسلاوضحناكما،الغرانيقمصةولكننفعى.

تعاملمنهجفيالتغيرأنويبدواباطل".1الآخرهوعليها،أرمستررنجبنتهالذى

نهجفيتغييراأيضايعكس،والأخيرةالأولىمؤلفاتهابينالروايه،معأرسترونج

الخفى.الهجوممنشىءإلىالموضوع!ة،إظهارمحاولةمنأرمسترونج

الاسلامه:العمدةتطورمفالطة3.

العقيدةلطررلاثباتمحاولةفي؟الغرانيققصةحولكثيراأرمسترونجدارت

11الإسلاميةالعقاثدإخضاع11حارلواممن؟المستشرقينمنعددأثرمقتفية،الاسلامية

رأممطوكان؟الاسلاميينالباحثينمنعددالقضيةهذهنأقشوقدالعقائد.تطورلافكرة

لنظريةطبيعئااستمراراكانربماالتوحيدعقيدةتطورعنواتتالهماأنأحدهم

شاملتصورهىالعقيدةلأن،مرفوضوهو،للدينالتدربحىالتطورعنالغربيين

فكيف،وأسسهوخصاثصهأبعادهمقدمايعرف!ىالنىيكنلمفإن،والحياةللكون

)3(.والتاريخلموالعاالانسانهامجاهادعوتهيبدأ

امونتجمرى1فعلكما،للمستشرقينالاسقاطىالمنهجعنآخرباحثتحدثكما

مضيةرمنها،الأديانتدرجحولالمعاصرةالغربيةالعقليةالرؤيةأسقطحيثا؟واتا

الكر!القرآنأبولية:محمدد.انظر:عنه.اللةرضىالخطاببنعصرب!صلامحمعراعندماعادواأهمالصوا!1()

رححوقد.136ص.م2002حى-4231للحامعات،النشردار:القاهرة،1ط:الاسثراقيالمظررس

لمهادنةقرئىفاضطرتونمردـللإ!لام،ع!رإصلامبشبعادواأهممحمد"،اجاد1يهابهفيأيفاهيكل

الكتبدارمطبعةالقامرهـ:3،طمحصد:جاؤ:هيكلحسينمحصدد.انظر:.بذلكحممرالمافعادواالملصين،

.461-061صهـ،ا357،المصرية

.41أصوالافتراء:الحقيقةبيرمحصد)2(

1ص:البريطانيةالمرصعةفيقرآنيةتضايا3() 1 T.
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لي!س!فالقضية)1(.الغربيينالباحثينمنبغيرهأسوة،الاسلامىالدينعلىالتوحيد،

"تثبيتمرحلةكانتالمكيةفالمرحلة.دورهلهمنهاكل،مراحلهيبل،تدرجقضية

الأمةتكونبعدوذلك،للتشريعكمرحلةالمدنيةالمرحلةجاءتبينماا،العقيدة

الدينتدرجحولالمستشرقونتصورهماعكسوهو،طبيعىتطوروهذأ،الاسلامية

)2(.ذاتهالاسلامى

الطورقضيةحول،أرمسترونجفكرمنجانبعرضأنبعدالآنويمكن

فيفهى.الاسلامفيالتوحيد"11تطورحولالاسقاطلهذأآخرسببأقتراح،العقدي

ومراحلالهودية،العقيدةوبين،الاسلامبينمقارنةلعقدتومئالباحثةتصور

طبيعةيخالفلأنهفجأةيأقيأنيمكنلاالعقيلىة،تغييرأنتكررفهىتطورها.

عادةإلى،الوثنيةمن؟خاصةبصفةأليهوديةبتطورذلكعلىمستدلة،الإنسان

تكنلمولكنال!.موسىسيدناظهورمعايهوي"1إلىاحمهتغيرالذىإلوهيم"،11

ففىقبل.منذكركما،الثانيإشعياءبعدإلاصراحةورفضهاللأوثأنإدانةهناك

فيالتوحيد11عناتحديدا"1أرمسترونجتقولهأنتريدماهوهذاأنالباحثةرأي

لأنالأوئانرفضبقضيةيفاجثهمأناستطاعتهفييكنلم!البىأنوهوا؟االاسلام

وطورها،ديانتهاصنع"1الذممطهوص!النىأنايعئ"1وهذأ.عليهأعتادوامايخالفهذأ

كما،الاسلامفيالتحولولكن.إلهىبوحىترتبطالقضيةأنلا؟الحالوقائعحسب

ا)3(.ابينيةا1مراحلهاكيكنلمو،لحظةفيللتوحيد،الوثنية"11منكأنمعروفهو

:والاسلاماليهوديةبينوالإيمانالكفرمفهوم:اثالثالمطلب

:والإيمانالكفرمفهوم

المقصودوأنألاسلام،قبلبهم!لمأمركاناللهوجودإنأرمسترونجتقول

الا1منهوالكافروليساللة"،بنعمةالكافر11أوابحد"11هوالقرأنفيابالكافر"1

.05ص:البويةالرذفيالاستشراق)1(

.24صالابق:)2(

التمقيبفيدكرماحافإلىالحامى؟الفصلمنالأولالمطلبعلىالتعقيبفيالقفيةهذدوالقرلفصحل)3(

المبحث.هذاسوالالطايأرلالمطلبينعلى
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،الآننقصدهالذممطبالمعئالملحد"11هوليسالكافرأنترىفهياللة".وحودفييعتقد

يعتقدلامنإلى"كافر"ترجمةأنرأيهارفي)1(.اللةنعمةيجحدالذىالشخصهوبل

لم!هالنىلأن،تقولكما،وذلك)2(.مضللةترجمةهىا،الإنجليزيةافياللةوجودفي

يعتقدونهكانوأماغالبيةبل،سفيانوأبىالحكمأبمامعتقداتتحديذايعارضيكن

منبعددمستشهدة،الكعبةربوأنهالخالقهواللةبأنآمنوافقدصحيخا،كان

ال!ثعمسودخروالأرضالسطواتخلقمنسأئهم)ولئن:تعالىقولهمنهاالآيات

وأبالحكمأبيعنقالتهلمامصدرأممماتذكرلمأفاإلاالفه()3(،ليقولنوالقمر

به)"(.مسلمأمروكأنه،سفيان

أهلعنالحقيقى.ممعناهالكفرأوالشركصفةتنفيأنبذلكتحارلوالكاتبة"

معتقداقم،فيجذرئاتجيراأحدثقد)!(النىمجئأنبالتاليينفيماوهومكة؟

مطغاوهو،الاسلامرسالةفيالأصلهماوالاجتماعيالسياسىالجانبينليبقىوذلك

صحيح.غير

حسبالكرع؟القرأنفيجاءكماللمومنتصورهاأرمستررنجتقدموبالمقابل

11اصحيحة1تعاليمأممطتبنيالمومنمنيطعلبلاالاسلامأنفيرأيهايتلخصرؤيتها.

اليهودتطالبلاالىاليهوديةا،امثل،تقولكماذلك،فيمثله،الالهيةالذاتعن

كانوإذااللة".اعن1أصجحةاأو+ءoxy()أرثوذكسيةتعاليمأىفيبالاعتقاد

1).ءاء+783. A History of God: .V;142 Muhammad: A Prophet ForOur)
AHistory.142:وانظر،1ه-ه451صعصد:النىصفى)2( of/ God: p.

.16:العنكبرت()3

-97.78.trongKaren, Muhammad: A Prophet For Our Time, p)4(ك
ثتقةبافاتالت،كمافرها،والئالكفر"،11لكلصةولsu(فىوتسراليابانلمالحاشرححناترردوأرمسترونج

-كتحدث!كنلمإيزوتوولبر.رلهمنوكرمبلطفله!دممابفظاظةروفضالمرءأنأى*كفر*،من

ليالكفر"11لكلصةالدلالميالتطورعنتحدثكاذبل،الكرمالقرأنلطوردكصا+الكفر"معئعنبالتحديد-

بالتة.للإممانكمقابلاضمالهإلىتطررثمالق،نعمححود!ئالدايةليكاناللفظأن،رأيهودط.القرأن

22..IzutsuToshihiko, God and Man in the:na'ruQ p

و(الاكريقي،لمالعاإلىالمسيحيةدخولتجلمألرفايكرنلم،يرنانمصطلحهوOrthodoxyمصطلح)5(

الئوالتعايمالمعتقداتمجموعةإلىالمجيةركروالممطلحالصجح.الاعتقادإلىوكوباليوناية،المنحدث

لماعددة،مقايسبرضعالرومافيالاهبراطررطالبحيث،نيقيةكلحفيالميلادىالرابعالقرنفيعليهاالاتفاقتم

وأشهرهاالمققداتهذدحولاكظراتمنالعديدعغدترقدنيا.نظمةغردكانة!دالرتتذلكليكان

Eusebiusولرزبرسركوس2مع،حابمنبالنث()المعلعهءu؟aiدا3وكوصاز!رسأنازكوسلنمامما

يثاروأصحالكائوليكيةالكي!ةفيبالتثليثالمتعلقةالرؤ!ةاتصرتالنهايةوفيالآخر.الجانبعلى)الآر!وسية(

//:httpل!)أOrthodoxyانضر:الكنائى.أكلب!الأرلوذكهلماقأفاعلىإيها en. wikipedia. org/ w
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منه؟المطلوبهوفماألالهاافيصحيحاعتقادبأىمطالبغيرالمسلمأواليهودى

العامةأركانهإقامةأى،للدينالصحيحةابالمطرسة1مطالببأنهأرمسترونجتجيب

ا.الم،لم+كا!ءه"+هاوسعاثره

الفردهواليس1المومن:إنيقولنفسهالقرآنإنأرمسترونجتقولهذاعلىبناء

الممعددةالعقديةالمذاهبفيتوجدالىتلكمثلالأفكار،منمجموعةعلىيوافقالذي

منمباشرةخشيةاكتسابفينجحالذىالفردهوبلوالثلانينا)2(.الشحالمواداأو

إسلامهعنويعبرذكرهاعندوجلاويرتعد،نفسهلهاسلمالئالقدسيةالحقنقة

يعتمدمنهوليسالمؤمنأنالخلاصةا)3(0اوالصدقاتالصلاةهمامتلازمتينبشعيرتين

أيضاوليس11ا،اللهبوجوديؤمنلاامنهوليسالكافراواا؟اصحيحةلاهوتية"أفكارا

ا)14.اللةافضليجحدمنهووإنما،صحمحةكررلاهوتيةأفكازايعتنقمن

بشكلاعملي"1دينهوالإسلامأنمفهومها،حسبتحددهذا،رأرمسترونج*

الصلاةشعائربأداءأممانهعنالمسلمفيعبر.اليهوديةمثلذلكفيمثله؟أساسى

الكافرأما".الالهيةالذاتعنصحيحة"تعاليمأىيتبئأنمنهمطلوباوليس،والزكاة

تركزالئالديانةإلىأكضاوصر+،الصحيحةالمصارسة11ويعئاليرنانيةمنمشتقOrthopraxyمصطلج)1(

الميحية(.يالالهىالقد!ى)مثلliturgicalبالطقوسالمرتبطةتلكوإلىالأخلامية،الأفحالعلىأصاسىبكل

بعينهاشعائروأداءالصجح،بالاعقادكطقالذىالأرئرذكيةأر+هيرهoمصطلح!ابلهالمصطلحوهذا

والرضعية،السساويةالأدكانغالبيةعلىالزيةالكتاباتفياللفظهذا(قحموقد(.الاص!مليوالحجالص!ة)ثل

وغرحمارالإبجليةالكائرليهيةاالميحيةالكنيةتصفباختصار:الثلالة،السماويةالدياناتعنإحداهافيوحاء

أما.orthopraxyرالعمليorthodoxديالاعتقادىالمفهومينبينتجمعبأكا"المسيحيةالديانة11تصف؟الكنائسمذ

وفياللةفيالاعتادئلالقيلةالاعقاديةالقضابابعضوهاorthopraxyأطصيلكلعحليةديانةفهىاليهردية

،الإسلامدعائممنهىالئالخسةالأركاذعلىبناءأصاجة،بصررةعصليفهرالاسلاموكذلك.وحدانيته

عصد:النىصكلذانظر:الاعتقادى.الجانبعنبربالثمهادتين+النطق11لأنيففللاالاعتغادىابنبولكن

45ote-0 f tءهOrthopraxy#cit*لظ.ne//:ptth/wikipedia. org

Anglicanالأنجلكايةالكيسةمققدوممئلام،563عاموضحتالقالمرادهى)2( Church،رتشل

كرالكائويكيةلبعضممثلالأنجيكانيةوالكنيسة.الكنيسةأنأثاالئوالطغوصيةالد!يةوالتقايدالمققدات

_Nineاليروتانية.الميحيةلآخر!رثملالابر!ة، Articlesن!6كن!ل!!-/a. .grone//:ptth!فه!ف!لأ

زادثهغا-نائهعلنهغئلتواذائلوبهغوجلتاللةذكرإذاائلىدنانمؤنون)إئما:تعالىترلهإلىإضارذ3()

الأنفال:1حفا!انفؤفونهمأؤنكيففون.هنمرزفيويفاالفلاةيقئونائدين.يوكلونرئهغوكلىابمائا

2-،ا.

(f)155-ا54صمحمد:الن!سرة.
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فالمهم،صحيحةغيرلاهوتيةأفكارايعتنقمنهووليس؟عليهاللةنعمةيجحدمنفهو

الافيلسوفميمونبنموسىأنويذكر.المفروضةوالشعاثرالطغوسيمارسأن

وحهةصت"،الصحيحةالعقائد11فيهاذكرقأئمةوضعمنأولهوالأندلسى،أليهودى

يهود!ط)1(.كلهايومنأنيجبالئ،نظره

تعقيب:

الكريم:القرانلي8+الكفربلفظالمقصود10

يكنلممعناهابأنالكفر"11لكلمةاللفظيةالدلالةعنحديثهافىأرمسترلينجتوحى

ترجةإنقالتكما.النعمةححودفقطهوالمقصودأنبلشاثع،هوكماالشرك"11

عنأرمسترونجقالتهوما.مضللةتبرجةهىاللة"،وحودفيلا!عتقدامن1إلم!"كافر"

اثنينفيإيزوتسوإليابافياللغةلمعا.قالهلمالامخل،اختزالهوو"إلإيمان"،الكفر"11مفهوم

إحدىفيإفىوتسوينامثىالقرأن)2(.فيوالايمانالكفرمفهومىعنمؤلفاتهمن

والصديق.والاسلاموالحكرالكفرااثلبالايمانالمتعلقةالدلالةالحقول)3(،مؤلفاته

"عدمإلى"،النعمةاجحود1منتفيرتالكريمالقرآنفيالكفر"11دلالةأنرأيهوفي

)4(.الكرمالقرآنإليهاتهىالذىالمعىهوالأضرالجعئهذاوأنبالئة"،الايمان

الأصلىالمجئإنفيقبرل،الكرمالقرآناوفيالعربيةأصلفياللفظدلالةيعوهو

كلمةأنإلاالغير،بفضلالعرفأنوعدمالئسكر"،اعدم1هوالعربيةفيالكفر"11لكلمة

إلىتحديداموجهالعرفانعدمفأصبحباللة،الايمانبعدمارتبطتالقرآنفيالكفر"11

.()اللفظدلالةتطررفيالأولىالصورةهيهذهوكانت،عبادهعلىونعمهاللةآلاء

الئ،المقولةهذهأصلحولالترضيحمنلمزكدبعدها،اوم9.4ص:الثاكالمبحث:السابعالفصلانظر:)1(

الهوددة.تاركخفيمرفىلأولللهردتمحددةعقائديصرنبنموصيعنترحع

الصفحاتإلأشارتفقد.العمرممنالكثريثوهابصرررإفىوتر،مرلفاتاحدإلأرمرونجأشارت)2(

-cEthico!صابهمن،92/157-1 Rel " ous Concepts ، in the Qur' anبر!علىالصفحاتكذتتدل

انظر:والتكبر.العحةححردبلالإيماد،عدمالكفر،بكلصة!صدلاالكرعالقرآنأنوهي،واحدة

78..AProphet of Our Time: p

T.:-+كا!ىء God and Man in the3).ولك ut)

22-21..d.. pp4(أول(

)5(أول.4
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إلىالشكر""عدممنتحول،استعمالهتطورمدالكفرا.11لفظأنإيزوتسووب.ى

آياتفيأنهإلىإيزوتسوويتهيالث!خص.عنالايماننفى.ممعئباللة"،الإيماناعدم1

كمقابليستعملأصبحبل،الشكر"اعدم1يعئالكفر،لفظيعدلمالأخره،اسحىا

يقولوألايمان؟الكفرلمفهومالأخلاقيماالدلالةوعنالاععقاد)1(.أوالإيمانلعدم

إلىا)2(،و"الاسكباراو"الاستغناء"الجحود"11معافييتضمنالكفر"11لفظإنإيزوستو

)3(.بالدالإيماناعدم1معئجانب

إليه،ذهبالذىالرأىعلىبهليستدلموضوعيا،علميانقاشايقدمف!يزوتسو

عدممعئإلىاللة،نعمجحودمعئمنتطورالكرمالقرأنفيالكفرلفظأنوهر

منكع!دطالسياقأغفللأنه،الدقةمنثىءينقصهإليهذهبوماباللة.الاثأن

يحاولبلبالأمر،يقطعلاالنها!ةفيولكنه.المعافيهذهلكلاللفظواحتمال،الأحيان

عباراته،إحدىاقتبستفقدأرمسترونجأما.بالآياتالاشدلالخلالمنالمعئتتب!

ليسالقرأنفي*الكفر"معئبانلخزمفيه،وضعهاالذىصيامهامنوأخرجتها

فيالقارئتضعوكعادثاا.النعمةوححودالاشبهار11بل"،الايمان"عدمبههقصودا

الديلأوفها،حاءتالئالحلفيةتوضيحدونالمفاهيمهذهمثلتقحمحينحرة،

ذكرته.الذىالمعئهومنهاالمقصودبأنتجزمجعلهاالذ!

فييأقيوالكافرالكفرأنالعز-نر،اللةكتابلألفاظوالنظائرالوجوهفيجاءومد

ثلله،والانكاراللةبنوحبدالكفر.كلعئالكفراولا:،أوجهأربعةعلىالكريمالقرآن

الجحود،.ممعئالكفرلانيا:الذ.توحيدأنكرواأيكفروأ()مأ،ائذين!إن:تعالىقوله

كفرثابا:به.ححدواأى(،ب()كفزوأعرفوأهاجاءهم)فلفا:تعالىتولهمثل

22,(1.Ibid..)P
الثرك،ثلالكفرددلالةتعلقالقالكلصاتفير!عمتلا،دلاليلاحقلاالكفر+لكلصةإفىوتوديف

.لابانمقا*!د*الكنر*أنأطسعلىيدراضاويترم،والضلالوالاضبهار،،والظلم،والعصيانوالنق،

انفاعي.منلمزيدإليهالرحرعويمكنبعمعا،وما32عىالابق:انمر:

Ethico-Religiousهولمكل،".,012 Concepts in e:2(الم!لاكأ(

124.(3.Ibid.,)p
.6،161:ةابتر(4)

.98ة,ال(د)
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النملسوردوفي"ا،تكفرونولالي)وادكروا:تعالىقولهذلكومن،النعمة

جاءمامثل،البراءة.ممعئالكفررابعا:.النعمةأكفرأيأكفر!)2(،أمأشكرأاليلوني

يقولتجل!)6(،منأثركتمودبماكفرت!إني:تعالىقولهفيالثسيطتانلسأنعلى

)4(.تبرأتأي)الشيطان(:

الإسلامي:والمعتقداليهوديالمعتقدبينالظرق20

11و"الايمانالكفر"،11لفظىمفهومعلاقةهىماالتسارلات:هذهطرحيجبوهنا

نإقولهافيراليهودية،الإسلامبينأرمسترونجربطتلمو؟الأديانتطوربقضية

كماذلك،فىمثله،الإلهيةالذاتعناصحيحة1تعاليمأيتبنىإلىيدعولاالاسلام

وأأرثوذكسيةتعاليمأممطفيبالاعتقاداليهودتطالبلاالىاليهودلةا،امثل،تقول

عقاثدبه،معروفهوكما،الاسلامأنمنالركمعلىهذا،(؟ا)اللةااعن1اصحيحةا

علىوقفتأن،سبحانهاللةمنبتوفيقلييسروقد.المسلمبهايؤمنأنيجب،محددة

عنها.الغموضجلاءفيساهممما،الفكرةهذهمصدر

اليهوديةالمعارفدائرةفيل!ن!رمقالفيذاتهأ"11أرمسترونجعبأرةوردتلقد

(Airكوهلركوفمانالأمريكياليهودممطللحاخام Kaufmann Kohler1(،269-ا

إناا:مقالهفيسطرأولفىوقالالاعتقاد"،"أركانعنوانتحت6016عامحوأليفي

علىتخوممطبأفاالقوليمكننالا،والمسيحيةالاسلاممثلذلكفيمثلهاأليهودية

يوجدلاأنهمنها،عقائدةقضاياعدةعنمقالهفيتحدثوقدبعنيها".عقائدمجموعة

حددهاالئالعقائدذكركماأليهودية،تطورإلىوأشارأليهودية،فيللعقائداحتياج

عضمرالثالثالقرنمن،ميمونبعدأليهودحأخامأتإنقائلاعقبثم،ميمونابن

.51%ؤالبقر(1)

.04:الصل(2)

.22:براهيمإ)3(

وتدمحققه:العزيزاللةكتابلألفاظوالنظائرالرحودحى(:478)تالدامعارمحصدبالحسينعبداللةألو)4(

مى-4161،التراثإحياءلجة،الاصلاميةللنرزالأعلىاالمحلسالقاححرد:الزفيئ،العرءأبركأمحصد:له

.-186ا87ص،2!،م5991

.541عمد:ادحييرز)5(
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والإيمانبالثة،الإيمانوهى؟فقطعقائدثلاثفياختزلوهاعشر،الخامسالقرنرحئ

العصرفيالعلماءبينقالماالخلافيزالولابالجزاء)1(.والإيمان(،الوحي)أوبالخلهت

العقائد.هذهحولالحديث

نأارمسترونجبهاتريد،إليهالإشارةدونكوهلر،منالمقتبسةالعبارةهذهإذن

لأن،صحيحةعقاثدأيأعتناقعدم،فكرةأليهودية"مناقتبسى11الإسلامأنتخبرنا

،الاسلاميكون،صحيحغيرقطعاوهوقولها،صحفاذا.العملىالجانبهوالمهم

أممطبهأيوجدالا1ألى؟لليهوديةأمتدأدمجرد،السابقةالأديانكلعنعقائدهفيالمتفرد

إليها.المنتمونيقولكما"،محددةعقائد

:!النىعنالأخرور!هاالأول!هابينحدتهردرجةالخطباختلاف

،أخيرةنقطعة،الألوهيةتاريخفيالإسلاممرحلةعنأرمسترونجحديثفيباتى

كتاجماففىعندها.بالتوقفجديرةأنهاإلا،الموضوعصلبفيتكنلموإنوهى

:600،2Wuhammadعاموالصادر!التىعنالأخير A Prophet For Our Time

الكريمالنىحقفيلائقةخميروكلماتبلجدا،حادةلهجةأرمسترونجاستعملت

/لنى"سرهبعنوانترجموالذى،2991عامالصادرالأولكتابهافيتردلم!،

توحىالئالأولىلهجتهاعناختلفتعامةبصورةالكتابفيلهجتهاأنكمامحمد".

للإسلاموباحترامهابلكتحط،بهتومنلموإن!،النىلشخصوالتقديربالفهم

يلى:ماذلك،أثلةمنكدبت.

تعالى:قولهنزلأنبعدبالدعوةالجهر!البىبدءعنأرمسترونجتتحدث.

ورفضواقاطعوهأنهمإلاعشيرتهمنكانفمافتقول()2(،الأقربينعشبرتكإوأئذر

نىايا1قائلا:فيهمصرخعاما،عشرالثلائةذوالفئوهوعليا،ولكنمنه،يسمعواأن

أخى،هواهذأ1وقال!النىفالزمهالأمر"،هذأفيمساعدكأناسكون،اللة

نأأمركالقد1:طالبلألىوقالوا،ضاحكينفانفجروا...بينكموخليفىوساعدممط

&1832=ditra lette - &A search= Articles of Faith1؟( http:// www.jewishencyclopedia.com/)psj.weiv

F558#knuF

.412اء:اضعرا(2)
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دون،الأولكتابهافيالقصةهذهأرمسترونجأورتوقدا)1(!اوتطيعهلابنكتسضمع

يتأثرلم11بقولها:الواقعةهذهعلىتعقبفهىالأخير،كتابهافيأماعليها)2(.تعقبأن

لمولكنمكة(،)أكطالمدينةفيلدينهالدعوةفيوأستمر،المهينالفشلبهذامحمد

الىالتعقيبنبرةبقدرالواقعةإيرادهاهنايهمولاا)3(.االنجاحمنالقليلإلايصادفه

.الحدثقراءةمجردمنلابعدتذهب،مقصودةإهانةمنتخللم

اخذتماإذاحئ"إنه:الأولكتابهافيتقول،الغرانيققصةعلىتعقيهافي.

توفيقىحلبصددكانمحمدابأنيوحىمافيهافليسالجد،مأخذالغرانيققصة

ءا)4(ا-
اثنينسوىالحادئةتلكيرولم11:فتقولالأخير،كتاهافياما.دريشمعمشبوه

برغمصحتها،فيمضكوكأنهاالعلماءبعضويرىالأرائل،النبويةالسرةكتابمن

نأللقارئبذلكموحية(،ا)االحادثةتلكمثلأحديخترعلأنسبئانجدأنيصعبأنه

حدثت.قدأفاالأرجح

محمدوكان11:الوقعةنفسعن:الأولكابهأفيتقول،الطائفوأقعةوعن.

أنهأإلا...11)6(.طاقاتهكلأستنفدانهيشعرالبستانفيخأئفا(مختبئا)أوقابعومو

بالحجارةوقذفوه،الطائفطرقاتفيطأردوهأنبعدإنهالأخير،كتابهأفيتقول

جرير:بنعمدحعفر(يو:الطبرىراحع:ا".والملوكالرصلاتاريخ1:الطبرىكتا!عنهذدـالقصةأوردت1()

-030691،2/931،العربذخائر.كلصر،المعارفدار:إبراهيمالفضلأبرمحمدتحقبق:والملوكالرسلتاريخ

)وأدذر:الآيةهذهنزلتحينإنهاقال:ا!هطابأبىبنعلىأنالطبرى؟أوردهاكصاالروالهةومرحز321.

بذلكفضقتا،الأقربينعسرتلثأنذر(نأمرناللةإن،علىايا:لهدعادـفقال!،اليىعلى(الأقربينكررتك

لم!م:قال،ليحدثهم!النىإليهمجل!رحينأكردـ...11.مامنهمأرىالأمرلذاأباديهممئأنوعرفتذرعا،

الديخابخوحئكمددإكبه؟حئتكمقدممالاففلقرمهحاءالعر!وضالاأعلمماواللةإكعبدالمطب؟لئايا1

وخيفئووصيئأخىيكرنأنعلىالأهرهذاعلىيزازردطفأيكم،إليهأدعوكمأنتعالىاللةأمرديوقدشالآحر-"

عيها.وزيرك.مموناللة،نىياأناسنا...؟لأحدثهماوإدي:وقلتحميا،كهاالقرمافاححم1:علىقالا؟يخكما

،يضحكونالقومفقام:قالوأطيعرا.لهفاحمعوا،ليكموحينئوصىأأخئهداإد11؟ا!قاكادسقيت،فأحد

".وتيملابنكتسمعألىأمركقد:طالبلألى:يقرلرن

.163:محمدالىسرذ)2(

.771صمحمد:الىصذ()4

.602صمحمد:الىسرذ)6(

.67-66.trong,,.K Muhammad: A Prophet For Our Time: pp3(ث!حمه(

.96.AProphet For Our Time: p:!(5)يلالاصممم!ك
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يأيوجدولاا)1(.االيأسحافةعلىوكان،شجرةوراءنحزيةبصورةمحمد"تصاغر

تيقلافهىذلك،كلوفوق،للنصتضيفهـلالهأ،ضرورلاعباراتلذكرهامبرر

يناللاهذامنأياولكن،موضوعيةتكونأنفيغأالاصل،دراسةفي!،النىيحلال

المسئتهزئين!)2(.كفئتاكأإناتعالىقالكما!ى،قدرهمن

الكتابين؟فيالوقاثع،نفسعلىاتعليقاتها"،1الموجزدـبينالممارنةهذهمنوالمقصد

فهى.الاسلامعنأرمسترونجتقولهماعلىا!3فيالحذرتوخىيجبأنهبيانهو

خلالمنإلاهذايتف!تولاآخر،شيئاتضمرقدأكأإلاأحانا،الموضوعيةتظهرقد

صراحة،تقولهماتعكسبلعباراتها،تجمللا،دقيقةترجمة"،تكتبهما"ترجمة

لأنملائمانحننراهماولشى،بالفعلتعتقدهمااساسعلىمحاورتهامنبذلكلنتمكن

.يقال

فيالوحيد*نشأةلمرحلةأرمسترونجعرضفيايطوريةالنظريةملامح

*:الاسلام

فيالتوحيدن!ثسأةلمرحلةعرضهافيالعقدى،اضطورافكرةأرمسترونجاتبعت

يلى:ماالمرحلةتلكعرضفيألياهاأهمومن.الاسلام

بينالأولاللقاءعلىأوتو،بهامالالئnuminousالمفارقالمقدسفكرةتعميم.

الوحي.لظاهرةالنفسىالتفسيرإلىواللجوءا!ني!حبريلالوحىوأ!نأ!النى

11،الحكيمةالسلبية11مثل"،الرومانسيةالمدرسةامصطلحات1علىالاعتماد.

جهدودرنبتلمائيةالشاعرعنيفيضالذممطالثعرألوأنمنلونالوحىبأنللإيحاء

11الوحي11بينالربطومحاولة،الكريمالقرآنآياتلبعضالحداثيالعسير.

حسبمرم،وسورةالقدر،سورةبينالمقارنةخلالمن،المسيحيةفيو"الكلمة"

معالتعاملفيالكاملةالحريةلنفسهاأعطتحيثبها،جاءتالىالغريبةالمعالما

القرالب.النص

،المقدسالكتابتفسيرمناهجعلىاعتماداالنور،أيةتفسيرفي،للرمزيةاللحوء.

59.)2(الححر:
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الدينية.أوالروحيةبالتجربةذلكوربطالوحى"،اباستمرارية1لتوحى

تطورها،ومراحل،اليهوديةفيبالتوحيدالأمرتأخربينالربطمحاولة.

على،اليهوديةالعقيدةلطورقضيةلإسقاطمكة؟فيالإسلامبهامرالىبالأحداث

التفسيرعلىذلكفيمعتمدة،منهجيةوغرمن!يةغيربصورةالاسلامفيالتوحيد

بواقعةالخالصبالتوحيدالأمروربط،العلقسورةمنالأولىالوحىلآياتالخاطئ

المختلقة.الغرانيق

المفاهيمهذهبأنللقولو"الايمان"،الكفر"11لكلمئالخاطئاللغوىالتفسر.

بعقاثدايؤمن1أنال!يهودممطمنيطلبلاحيث؟اليهوديةبهتقولمامعتتشابه

.الإسلامفيالحالأيضاهوذلكإنرتقولبعينها"،

الفصل:خلاصة

توحيدمرحلةوهي،البشريةتاريخفيمرحلةأهمبدايةعنأرمسترونجتتحدث*

الكرمالقرآنأمرتنفىأنوتحأول،الكريمالقرأنفيجاءكما،تعالىدئةالعبودية

بفكرةوربطهاالغار،واقعةفيالتشكيكخلالمنالأوليالوحىآياتفيبالتوجد

نفسيا.تأويلاالواقعةهذهوتأويل"،المفارقالمقدس11

القرأنأنحقيقةتردأنالمستشرقينمنسبقهامنمثلأيضا،الكاتبةتحاول+

مصطلحمستخدمةالشعر،ألوانمنلونبأنهالوحىوتصفإلهى"،وحي11الكريم

11.الحكيمةال!لبية11

واقعةوإستثمار،الأولىالوحيلآياتالخأطئالتفسيرخلالمنالكاتبةتحاول،

مثلذلكفيمثلهتطور،.ممراحلمرالاسلامىالتوحيدإنتقولأن،المختلقةالغرانيق

اليهودية.الديانة

جانبهاوقدو"الكفر"،الإيمان"11لمعانيالخاصتفسيرهاأيضاالكاتبةتقدم+

اليابافياللغةعالمآراءعلىذلكفيتعتمدوهى.معانمنقدمتهفيماالصواب

ذلكفيمثلهبعينها،أمورفيبالاعتقادمطالبغيرالمسلم1إلتتولوذلكا!إيزوتسو"،

الادعاء.هذأوتفنيدفكرقا،منبعبتوضيحالباحثةقاتوقد.والمسيحىاليهودىمثل

**مم!
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الساب!الفصل

نبنأرمسترهيهرةفيالفللأسفهالهملحله

الذ!لى:الممحث

ال!سللأميهالفلسفهنشأة

الثاني:المهحث

ال!سلد!فلدسفهمدحله

الثالث:الممحث

ال!سللأمثهبالفلسفهتأثلها5اللامهد.يهالفلسفهنشأة

الواب!ء:المهحث

الوسصالعصولىفيالمسحثهالفلسفهنشأة
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شرقهأ؟لأرضأضصاءفيورسوخهالاسلامنثمأةمرحلةبعدأرمسعرونجتنتقل

مرحلةأنأرمسترونجوترى".الفلاسفة"إلهمرحلةاسمعليهأطلقتماإلىوغرهأ،

الفكر11تقارنلأنها؟خاصةبصفةالعقائدفيتطور،مرحلةتمثلكانتالفلسفة

العضائدلحقالذىبالتطور،الإنسانيللفكروإضافته،وتجدده"،الاسلامفيالفلسفي

تطورأوليسفكرأ،يظل،الإسلامىالفلسفيالفكرأنرغمهذا،والمسيح!ية.أليهودية

كتابهفيجولدتسيهرعليهسارالذىبالمنهجتأثرتقدأرمسترونجأنويبدوعقائديا.

المور111براحلمنمرحلة"الكلام"علمعدحيث"،الاسلامفيوالشريعةالعقيدة11

وهو،العقيدةفيتطورأنهعلىالعقائدحولالكلاميالجدلإلىنظرلأنهالعقدكط"،

هىفكريةإضافةأىأنيرىالذى،منهجهعلىالأموريقشىولكنه.صحيحغير

تتغيرلاوالئالفبهر،منهاينبعالئالآصولبذلكمتجاهلا؟ذاتهالدينتطورمننوع

أرمسترونج،فعلتكما،بذلكيغفلأنهكما.الاسلامىالدينحالةفي،بالقطع

المسلمين.غيرمعالعقليالجدلوهومنه؟والمقصد،العلمهذاظهورأسباب

جذورهفييعودوالذى،والغربيةالاسلامية؟المدرستينبينالدائمالخلافويبقى

نأحينفي.والسنةالقرآنتتغير؟لاالىومصادرهأصولهلهألاصلامى،الدينأنإلى

والتعديل،للتغييرقابلشىءكلأنيرى،الماضيينالقرنينفيخاصة،الغربيالفكر

اكبليراللتعديليخضعلأنوقابلللنقد،قابل،رأيهمفيشىءكلأنكماوالتطور.

ولكن،بالجمود.للمسلمينوصفهمكانهناومنذاتها،الأديانحئ؟المعاصرةالحياة

كحاية،لاماإلىالمسلمينبينالحلاف.أوديةلتشعبت،للإسلامالثابتةالمرجعيةلولا

وفي.المرجعيةلغياب،المعتقداتمنغيرهمعحدثكما،الدينأصولولتاهت

)1(.ومكانزمانلكلصالحيجعلهماالعامة"،11ألاسلاممقاصد

الي!الا-لامية؟الربعةمقاصدعاضورة+تالطاحعرمحمدالثخ؟المرافقاتالاطى::المثالسياعلىالظر1()

الحزئية.والصرصالكيةالمقاصددينالر!ة،مقاصدفقهفيدراتالقرضاوى:يرص
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الاولالمبحث

الإسلاميضالفلسفشنشأة

موضوعاقا:وأهمالاسلاميةالفلسفةنشأة

الفلسفة:نعثأة

11الكندى11منبدءا،الاسلاميةبالفلسفةعرفماظهورعنأرمسترونجتتحدث

اليهودية،الفلسفةإلىذلكبعدتنتقلثمسينا.وابنبالفارابىومرورا،العربفيلسوف

مرحلة،المراحلهذهعلىأطلقتوقد.الوسطىالعصورفىالمسيحيةبالفلسفةوانتهاء

11،الالهفيالاعتقاداصور1تطورفيمرحلةتمثلأنهابذلكتعىوهىا؟االفلاسفة"إله

منترجم.مماالفلسفىالإسلامىالفكرتأثرإلىتثميرالكاتبةأنكماتعبيرها.ح!سب

صورةفيالقضيةهذهتعرضأنهاإلا،العباسيالعصرفيالقديمةالاغريقيةالفلسفة

الفكرمراحلمنمرحلةولي!ت،الاسلاميةالعقيدةفيتطورمرحلةكانتبأفأتوحى

.معروفموكماالإسلامى

كانوالذىللمسلمجديدنمطظهورشهدالعباسىالعصرإنأرمسترونجتقول

للعربية.الاغريقىالفكرترجمةبعدظهرتالىا؟الفلسفةا11عليهأطلقوامامعمنسجما

إلهأناعتقدواأنهمحئ"،الإسلامعلىمبادئهاتطبيقعلى"أصرواإنهموتضيف

نإأرمسترونجتقولهذا،إلىإضافة)1(.المسلمينالهانظير"1هوالاغريقفلاسفة

017..ng:A History of God: p!1(حأثعأ7مم(
فيذكرتالئتعالىالذصفاتبينالفارقجدايدرككانالمسلمالفيلسوفلأنمهافتة،فكرذبداية3رمذ

الوثيا،غر!قإلهأنيحل!ونوكانوا.بحتةعقليةبمرردلمللعاوخلقهال!ة،وحردإثاتمحاولةوب!،والسنةالقرآن

ألدامرلفالهم!تبعبلمولكنالجدلة،أسالبهماليرنانفلاضةمنأخذوافقدالواحد.إلههمعنحذريايختلف

ا+!قرلالمثالسيلعلىانظراللة:وحمدبالسحملةكتبهميقخررالمثالسيلعلىكانوافقد.الاصلامىستهم

وفقاالذىفهاطمد11:الرحيمالرحمناللةبسمبعد،والتيهاتالإشارات"!المنطقالأولالضممقدمةفيسيا

الحقطلبعلىولعثنا.ثوجدهبكلمةالاقراروألهصناتححيدد،الكلامتصديرإلىوهدانابتحيدد،المقاللافتتاح

أبرجا:ابنانظر:113.تجأييدالمحموصير،وآلهمحمدعلىحمرصاعيدو،صتالمصطفيزعلىوالصلاذوتمهيددـ،

تحقيقالطوصي،الد!ننصرشرح:والتبيهاتالإشارات:ساشعليلنالحسنبناللهعدلنالحسينعلى

ليالفارابىيقرلكصا.ا161/ام،579،العربذحانرطلةمصر،،المعارفدارديأ:سليصالىالدكترر

إحسانهكفىونخرعه،،الكلومصور،ومدعهالعقللراحبالحمد11الحكيبن":رأيبينالجمع11كتابمقدمة

المطبعة:يكلوت،ا!الحكيين:راممطبينالجمعالفارابىت".وآلهمحصدالأنجاءسيدعلىوالملاؤ.وإفضالهالقدم

.97ص،م691.،ثرلبكبةالكا
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لذاللدبت،تقدماوالأكثرالأعلىالشكلتمثلالعقلانيةأنرأواالمسلمينالفلاسفة

المتجلىاللةفكرةمناتطورا"1أكثرصورةتمثل،الإلهعنجديدةفكرةإنشاءفيبدءوا

الفكرونشأ-الفرقنشأةبينكثيرةمواضعفيتخلطأنهأكما.المقدسكتابهمفي

مقلدينمجردكانواالاسلامفلاسغعةأنترىفإنهاالنهايةوفي.الاسلامفيالفلسفى

.(الإغريقى)1للفكر

الافلاسفةأنمنها،الاسلاميةالفلسفةلنشأةأسبابعدةأرمسترونجطرحتوقد

فيالرغبةومنها)2(،للدينتقدماوالأكثرالأعلىالثمكلتمثلالعقلانيةأنرأواالمسلمين

الفلاسفة"إن:تقولذلكوعن.عقلانيلجهجتبعاوالاجتماعيالسياسىألاصلاح

نأوأرادوا،الخلافةببلاطأحاطالذيالترفوكرهوا،سيأسىوعىعندهمكان

المسلمينالفلاسفةأنأرمسترونجتضيفا)3(.االعملمنطقيوافق.ممامجتمعهميصلحوا

ا!ثرالموضوعيةالنظرةهذهوبينالإسلاميةعقيدتهمبينرابطةيجدواأنأيضاأرادوا

العقلية.دراستهمعلىمهيمناكانالذكطالإغريقىالفكرمناستمدوهاالئعقلانية

عناصراعتبروهمماتنقيتهبل،الدينعلىالقضاءنيتهمفييكنلمإفمقائلةوتستدرك

ولكنهماللة،وجودفيشكأدقلديهميكنلمإنهمتقولكما.الأفقوضيقةبدائية

مثلهممعمتوافقاكاناللةأناليبينوا1ذلكلاثباتمنطقيامنهجايتبعواأنأرادوا

ا)4(.العقلالمااالأعلى

ولكنهامعها،التحاورلأمكنالمعلوماتهذهمصدرأرمسترونجذكرتلووربما

ماإذاتوضحولاايتصورون"،1أو"،يعتقدون"كانواأوأرادوا"،"إنهم:مقولةتكرر

علىويغلبآخر.كاتبرأىهوهذاكانماإذاأو،الخاصاستنباطهاهوهذاكان

الفلسفة"تاريخكتابهو،الإسلاميةالفلسفةفيالرئيسمصدرهاأنالباحثةظن

تبينإليهوبالرجوع.الانجليزيةطبعتهفيفخرى؟ماجدد.اللبنانيللكاتب"الاسلامية

أنهافيتكمنالمشكلةولكنموضعها.فيإليهاسيشار،عامةأفكارامنهتأخذأكا

017.(1.Armstrong:A History of God:)p
)2(أول.4

171.(3.Ibid.,)p
)4(أول.4
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وغىمنهجىكتابأنهمنالرغمعلىال!صاتب؟أرادهالذىالشاقعنالأفكارتخرج

على،المسلمينالفلاسفةومؤلفاتوالأنجبيةالعربيةالكتبمنوالاقتباساتبالمرأجع

سواء.حد

هولقضاياها،أرمسترونجعرضفيالبأحثيواجههااليالرئيسةالمثحاكلومن

تتبعلا،مترابطةكيرعباراتفيالقضاياتعرضبل،عليهتسيرمعينامنهجاتحددلاأنها

الاسلامية،الفلسفةلنشأةعرضهافيفعلتكصا،تاريخيحئأو،منطقيتسلسلأى

يكونوربما.واضحمبرردونوألاجتماعيالسياسيالاصلاحمثللقضايا؟واقحامها

الأعم،الأغلبفيتذكرهالاوألىمصادرها،منتأخذأفاهوالنهجهذافيالسبب

المشتركالعاملعنأساساتبحثفهىمسبقا.تحددهالذيتصورهاأوقضيتهايخدمما

وتحتالقدربنصىوتتطورمشاكة،الأديانأنلتثبت،مرحلةكلفيالأديانبين

.الأحيانمنكثيرفيمن!ىوغيرمفككاأرمسترونجعرضيأقيلذا.المؤئراتنفس

هو:الاسلاميةالفلسفةنشأةعنأرمسترونجقالتهماخلاصة

الخلفاء.ترفويكرهونالاجتماعيالاصلاحيريدونكانواالفلاسفةأن.

العقلانيةإلهلأن.القرأنفيألالهمفهومعنتطورا!ثرمفهوماأنثشواأنهم.

للدين.تطوراالأكنرالشكليمثل

الأفق.وضيقةبدائيةعناصراعتبروهمماالدينتنقيةأرادواأنهم.

القرأن.لالهالمناظرحويئالاغرإلهأناعتقدرأالفلاسفةأن.

.القرأنإلهعنكثيرةنواحفيذلكرغميختلفكانالاكريقالفلاسفةإلهإن.

يسمىماأنضئوأبلوألايمان،العقلاو،والعلمالوحىبينتناقضايروالمأفم.

التاريخية.الأديانجميعفيالحقيقةجوهرعنتبحثالئ،النبويةبالفلسفة

تعقيب:

الفلاسفة:إلهاولا:

+:الفلاسفة"إلهممطلجحولتحفظ

المصطلحفهذا.وقفةإلىيحعاج،االفلاسفةإله11لمصطلحأرمسترونجاستعمالإن

فيشائعاستعمالوهو.المؤمنينمنغيرهمعنمختلفإلهلهمالفلاسفهبأنيوحى
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ابنوإلهأرسطو،وإلهأفلاطونوإله،طاليسإلهعنيتحدثونفهم،الغربيةالكتابات

يصبحأنوقبلإسلاميا.مقبولغيرعنوانولكنه..إغ،ميمونبتموسىوإلهسينا،

ليكون،تعديلهيجبأنهنرى"،الاسلاميينالكتاب11بعضعندبهمسلفامصطلخا

عندالالهمفهوم"تصورأوا،الفلاسفةفكرفيالالهىالجانب11المثالسبيلعلى

الالهبأنيوحيحاليا،الغربيالفكرلنايصدرهاالىبالصورةلأنهأرسطو..إغ"،

حولتدورفالفكرة.الأديانوحدةقضيةيخدممأوهو،الشخصفكرح!بيتث!كل

ىأأو"مقدس"،او"إله"لفظعليهأطلقسواء،الشخصيختارهشىءبأممطالاعتقاد

طرفينكرألاالمهميشاء،حسبماإلههيتصورأنإنسانكلحهتفمنآخر.شىء

.يقولونكماالحقيقةيحتكرأحدفلاآخر؟طرفعلى

الاغريق:فلاسفةآلهة

صفاتهلهوكلحدة،علىفيلسوفكلإلهإلىيشيرواأنالغربفيالعلماءاعتاد

(oilطاليسفإله.غيرهعنتختلفأوتتفققدالىومميزاته Thales).ق.م

وكانالماء)1(؟منشيءكلخلقالذيالعقلهوكانالإغريقى،الفيلسوف

بوحدانيةيعتقد.(.مق4)559،عه!،ط،كلمفيثاغورثالإغريقىوالرياضىالفيلسوف

وكأن)3(.الكونفيالكثرةصدرت،الإلهوهيالوحدةهذهوعن)2(،الأزليالاله

048))زينوفنيز(أكسيوفانالاغريقىوالشاعرالفيلسوف Xenophanes).لى.م

واحدإلهعنجديدامفهوماطرحلذاصفة؟أيفيالبشرمعالآلهةتشابهفكرةيرفض

ينظرأنهحئ؟يتحركولايتغير،لا،وعالميمجرد،بأنهوصفهوالشر،الآلهةبينعظيم

)4(.الغربفيالأديأنفلسفةتاريخفيالموحدين"11اوأئلمنأنهعلىاكسينوفانإلي

042)بروتاغورأسكانهؤلاءمنالعكسوعلى Protagoras،).روادأحدق.م

إنهيقولفكان،الشكعلىفلسفتهيبى.م.،قالخامسالقرنفيالسوفسطاثىالفكر

الإلهرأنالأضياء،كابد(هرالءأديزكدطالي!إذ11:قالالذىضرودعروردتعاردفيهداحاء)1(

ne//:ptth.دممذpedia.org/حد2+ر!اك!3:انظرهاء".منشىءكلخلقالذىالعقلذلثهر w

a,goras:انظر)2( " uotesabout "،! agoras(!؟،حمنhttp:// en. wikiquote. org/wi

(r).0.76:ص:الفلفةلممطلحاتالثاملالمححمالحفئ:المنعمعدد

.wikipediaل!wiki/Xenophanes.ne//:ptthالظر:)-( org.
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)1(.كانتصورةأكطوعلىتوجد،لاأوتوجد،الآلهةكانتإنيجزمأنيستطيعلا

قاثمة،الآلهةحول،خاصةبصفة،الإغريقفلاسفةتصوراتتعرضالئوالقائصة

.الخاصتصورهلهواحدكللأنالاستعمالجاز0011،الفيلسوف"إلهقلناف!ذا؟طويلة

كماوأفعالهصفاتهوبكلشحانه،الواحد،بالإلهيومنونفكانواالإسلامفلاسفةأما

)2(.شخصيةلمصوراتتبعاوليع!،والسنةالقرآنفيوردت

وأفلوطين،وأرسطو)3(،أفلاطونمنبكل؟خاصةبصفةالاسلامفلاسفةتأثروقد

كلمةأنيزعم.م.(ق)347أفلاطونفكان.والكونالالهحولتصورهلكلوكان

أنا11.ممعئheoمنمأخوذة،الأوربيةاللغاتفيشاعكمازيوس"،11أودهمح!"الاله11

إلىبحأحةأى؟الحياةويعطيهايحركهالمنبحاجةفالمادة.اليونانيةفي"وأتحركأجرى

كما)4(.والأرضالسماءفينراهالذكطللنظامومخرجهاالمادةمحركهوفالالهإله،

أرسطوأما(.)الكاملوالعقلالمصلقأوالكائن،الأولىالعلةبانه،إلههأفلاطونوصف

ساكن،بأنهوصفهالذى،الأولالمحركاوللإلهتصورهعنتحدثفقد.م.(؟ق)322

نأفيومعقولوعاقلعقلفهوالأشياء،اكمللأنهاذاتهإلايعقلولا،وأبدى

عنتحدثفقدأفلوطينأما.للإلهتصورهأيا؟أرسطوا"إلهبأنههذافعرفوأحد)6(،

هذهومن،الكليةالنفسويليه،الكلىالعقليليهثمالخير"،11أوالواحد"11أوالمطلق"11

.http://en/"!من!لأtagoras#Pفااا5م!ه؟لأ:نظرا()) wikipedia. org

تحتقالهفسا."الحكم"فصوصلكتا!خق!!هفي"،عربيابن*إلهممطلععفيفيالعلاأبود.اصتخدم)2(

تحصرد،صررهفلاجميعا،الوحودوحددقصوفةإلهلاعرر،ابنإلهأمأااا:االأديانوإلهالوحردوحددإله11عنران

أيرد.تعليئعيه.:والتعبقات:الحكمممرص:عربىابرتنالدعىالثيخانظر:00110يقيددأو،يحدهعقلولا

ليىنظرهدالذا...فإناالرحرد:وحددصتيتهخ!إفيال!ةىعربىابنفكرعنقالكصا1.32/عفيفى،العلا

2.235/:السابق00011إلهانظرناالئالوحوديةالحقيقةهروإنماالديرت،يصررهالذىالإله

مر"الفاضلةالمدفة11عنالسياسيةنظرشهالفاراب!أخذحيث؟لافلاطرنوالفاراب!الرازىمنكلتأئر)3(

82.ص:الفلفةلمصطلحاتالثاملالمعجم.والأرصةاالأفلاطونيةبينالتألفيخاابرتحاولكما،أفلاطرن

بكلوت:،اط:والعربيةالاسلاميةالفلفةفيوأئرحاأفلاطرنعندالألوهيةفكرةالثار:كأمصطفىد.)4(

233.صام،849وا-،للطباعةالتنر!ردار

.242-244ص:الابق)5(

والترزيع،والثرللطاعةقاءدارالقاهر.؟!إضكالاقا:وتاريخهاالونانبةالفلفةمطر:حلئأصرةد.)6(

275.-274صدد.ط.،ام،899
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العقلى)1(.لمالعايتكونالثلاثةالأقانيم

العلةأوالالهعنالمختلفةتصوراتهملهمكانالإغريقالفلاسفةأنهوالشاهد،

إله11باقولمصمالمفاهيمهذهإلىألاشارهعلىالغربيرناليهاباعتادلذا،الأولى

هذاعينهابىالىالخلفيةألاعنبارفييزخذأنفيجب.أرسطو""إلهأو"،أفلاطون

،الغربفيالاسلامعنيكتبمنأنهي،الآنخطورةالأكثرالقضيةلأن،المصطلح

الاسلام11والسئ"،و"ألاسلامالثيعى"،الإسلام11عنالحديثعلىدأبراكثر،وهم

إغ."السعوديالإسلام11و"،الايراني

الإسلامية:الفلسفةنشاةثايا:

الاسلامه:الفلسفةنشأةأيباب

الاصلاحمنها؟الإسلاميةالفلسفةنشأةحولالأسباببعضأرمسترونجطرحت

الفلاسفةوأن،للدينتطوراالأكثرالشكليمثلكانالعقلانيةإلهأنومنها،السياسى

أغفلتبذلكوهى.قالتماآخرإلى،الأفقالضيقةالعنتاصرمنالدينتنقيةأرادوا

القرآنأهمهامنكانوربماا؟االاسلامفيالفلسفىالفكر11لنشأةالحقيقةالأسبابكل

بالمعئفلسفى،فكربناءنحوالمسلمينتوجهفيرئيسااسببا1كانالذى؟ذاتهالكريم

عرضفقدا)2(.والتدبراوالتأملالنظرعلىالمؤمنينالقرأنحثفقد.الكلمةلهذهالعام

بالكونالمتعلقةالحقائقوقدمالنهاثية،صورتهاافي1الألوهيةقضيةالكريمالقرآن

قواعدمنقررهلماإضافة،زمانغيروفيعدم،منوالخلقوالمصيروالجزاءوألانسان

ا)3(.اوالأخلاقيةالدينيةالناسلحياة

تعوما،الهجريالأولالقرنفيالمسلمينبينالسياسيةالخلافاتلظهوركانكما

،الكبيرةمرتكبكحكم؟بالعقيدةتتصلالىالمسائلبعضحولاختلافمنذلك

.114-904ص:الابق(1)

انجالليمنأنوائهامخلطثمراتبهفآخرنجاماءالئطءمنأنزلالفهأنتر،ائغ:تعالىقرلهدللتمى)2(

1ط,:6ا000(شودوغرايبألوائهالخلفوحمزيفنجدذ YA- YVفيهاذاانطروا)قلة:قولهة

1(.10أبون!:يؤنون،لأقؤبمعنوائدرالا-ثاتتفنىوماوايازضالسماوات

الوفاء،دار3:القاهر2،طللفلفة:العامالتاريحفيومكافا:الإسلاميةالفلمفةالححر:رزقالشدد.)3(

بعدها.وما981ص،م5991هـ-5141
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الاسلامية.الفرقظهورفىأثرهلهذاكان)1(؟الامامةوشروط،وماهيتهالايمانوحقيقة

11الفلسفة11ميدأنظهورفيهاماعاملا،المعتزلةخاصة،الفرقهذهنشأةكانتفقد

المشائية،أوالمدرسيهبالفلسفةتسمىألىوهي،الاسلامىالفكرفيالخاص.ممعناهأ

والفارابالكندكطأمئالمن،الإسلامفلاسفةخلفهالذممطالفكرىالنتاجفيلتمثلوألى

وكيرهم)2(.رشدوابنسينا،وابن

الهجرممط،الثافيالقرنفيخاصبشكلنشطتالئالترجمةحركةساهمتكما

الانسانيالفكرفيحلقةتعدوألىالمشاثية،الفلسفةنشأةفي،العباسيينأيدىعلى

الترجمةبيثةفيإنهالقولويمكننابعدها)3(.جاءماوغذتسبقها،عمنأخذت

يعدحيثالهجرممط،الثالثالقرنرنيالإسلاميةالفلسفيةالمدرسةنشات،والمتكلمين

نافيوفيلسوفامعتزليا،مسلمعربفيلسوفأولهـ(252حوالمط)تالكندى

واحد)4(.

اليونانية،الفلسغةفيلهاوجودلاخاصةموضوعاتالمسلمونالفلاسفةناقعىوقد

الوحيوموصوع،والنقلالعقلبينأو،والفلسفةالدينبينالتوفيقكموضوع

.(وغيرها)،والمعرفة،والسعادة،والبعثوالقدر،والقضاء،والنبوة

،ام199!-2411،العربيةالثقافةدار:وتحليلدراصة:الاصلاميةالفلفةفيعدالغئ:عبدالمقصودد.)1(

كانوإذاوماهةالايمانحققةبيانا-حرآخرحدلثأذر(ئردالامامةحرلللخلافكان.17صد.ط.،

أثروـالعيقالخلافلهذاكانومدوعحلأقرلالايمانكانإذاماأو،باللانوإقراربالقلبتصدكقمجردالايمان

الملةمألةوهىهامةأخرىفلسفيةتضيةاحدر/،هذاعننثأكط.الإسلاميةالفرقبينالخلافتعصيقحرل

الكلامعلمفيدراسات:هريدىمجىد.أنظر:.الحلافهذاإئرعلىالمرحئةفرقةظهرتوقدوالعكل،الايمانلين

69.ء9-98،صد.ط.،والنر،للطاعةالعربيةاثقافةدار:القاهرة:الاسلاميةوالفلسفة

القرأن:مرسىيرصفعمدد.أكفا:وانظر188.217،صالإصلامية:الفلفةالححر:رزقالبد.)2(

بعدعا.ومأ85ص،7191،المعارفدارالقاهرد:،4ط:والفلفة

77.!2/ام،676،المعارفدار:مصر2،ط:وتطبيقهمنهح:الاسلاميةالفلحفةفيمدكرر:إبرايمد.)3(

.188صالإسلاية:الفلسفةالححر:رزقالسدد.)4(

الرجمة،.ممجرديكنفرالموالإكريقية،الفلفةعلىالواضحةبصصالهمأيضاللعربكان.256صالابق:)5(

انظر:"،الحكيمينرأىبينالجمع11كالهزوأر!وأفلاطونبيزالترفيقلمحاولةتصدىمزأولهوالفارال!وكاذ

كما.ا90صر0891،الجامية،المعرفةدارالاسكدرممة::الاسلاموالفلفيالفكرتار!خ:ريانأبوعحدد.

يبقلمنظاماعلى1أرسطرمنببرحقامإنهبوردىتالحئأر!ر،لكبمطرلةشروحارثدنناوضع

فيالفلفةتار-برر:دى.ح.ت:انظر"،الرائبكلمنبريثاكاملا،(ر!وعلمالانايةفأورث،إليه

384.ص،المصريةالهضةمكتة5:طالإصلام:
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الإسلامية:الفلسفةطبيعةحولالمستشرقيناراءهن

ألاصلاميةالفلسفةأنلفكرة،الغربفيالإسلاميةللفلسفةأرخوامنأكثرتعصب

إجمالا.،أرمسترونجبهأخذتالذىالرأىوهواليونأنية،للفلسفةتقليدإلاهىما

)1(.اليونانوأفكارعلومعلىنشأتهامنذمؤسثسةالإسلاميةالعلومبأنجزممنفمنهم

بينأوالتطابهتالت!ثابههذاالجزمإن،بقولهذلكعلىمحمودعبدالحليمالامامعقبوقد

ححذاخرجفماذا،اللاحقالعلمفيمتوفرةالأصالةتكونألايظلب،واللاحقالسابق

وممن)2(.المحاكاةشبهةعنخرجفقدوالخديد،الأصالةإلىالسابقتقليدهعنالعلم

الافلسفةأنأيضاادعىالذيرينان"،11المتعصبالفرنسىالمششرق،المزاعمبهذهقال

نأرينانويزعمبل.اليونانيةللفلسفةوتقليدمحاكاةإلاليستالاسلاميهأوالعربية

ونعتهاالفلسفى،الفكرعلىقادرةغير(والمسلمونالعربفيهم)بماالساميةالعقلية

العقلوأنالحر،والتفكيرتتفقلاعقليةبأنها،موقفهفيرينانتابعالذىجوتييه

فهوالآركط،العقلأمابينها،ربطدونالجزثياتيدرك،وتفريقمباعدةعقلالسامى

)3(.وتركيبجمععقل

82دوجاجوستافالفرنسىالمستشرقوكان )t Gustave Dugat-641ا A

نص،علىدوجاعثرفقد".الاسلاميةالفلسفة11عندافعالذكطالآخرالفريقمن

هافلسفةوأنضئواأرسطو،عارضواالمسلمينأنفيهيثبت،رينانالفرنسىللمستشرق

العقليةبعجزنفسهرينانقولرغمالمثمائية،بالمدرسهيدرسكانلما،مختلفةعناصر

tصاتلانادافيدمثل()1 91( 31 )- At )o David Santillanaعلرمهوتلقى،بتونسولدإيطالمطمتثرقوحر

عدةيخهاوألقى،الأهليةالمصريةبالجامعهالفلفةلتاريضأصتاذاعينكماالايلامي،الفقهبدراصةعئررعا.في

اليرنان،(فكارمكصلاخزءاباعتبارهاالاسلاميةللفلفةينظركاداليرنانية.الفلفيةالمذابتاريخعنمحاضرات

غالبيةقالهمايوافق،إليهذحبيالذالرأيهذافيوصاتلانا.الهيييةللفلفةمطابقةأوممامامقلدةصررةأو

الفليةاليرنانيةالمذابسانتلانا:دافيدانظر:.وكرهموحولدتيهروماشيرنوركأنبور،دىمثلالمثرقين

منام،681الئر،للطاعةالعريةالهفةدار:بروتضرف:جلالعمدد.لهوتدمحققهالا!رمي:لمالعاو

.-16أ5صالمحققمقدمة

صد.ص.،م،ا.At،المعارفدار:القاهرفى:الإسلاموالفلسفيالمكر:اللةرحمهمحصودعبدالحليمد.)2(

184.

.11صالإصلام:فيالفلمفىالفكرتاريح:ألوريانعليمحمدد.)3(
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إلايمكنلاسينا،أبنكعقيةعقليةإندوجاقالكماالفلسفى)1(.الإنتاجعنالعربية

الفكر)2(.ميدانفيوطريفاجديداتنتجأن

فهمفيمدينونأنفصهمالاوربيينبأن،الغربيينالمفكرينمنكثراعترفكما

كانسيناابنأنبور"دي11ويرى)3(.وغيرهرشدكابنالعربلشراحهأرسطو

علمعندهفامتزت،التاريخفيوشأنهالعظيمتأئيرهلهكانلذا،عصرهروحعنيترجم

لمذأهبشروحمنكتبمااحشنا1:يقولسيناابنوكان.المشرقيةبالحكمةأليونان

النظرياتيصورأنبذلكيريدا؟ابناخاصةفلسفةتشئأنلناآنفقدالقدماء،

ا)4(.جديدةبصورةالقديمة

العقائد:إصلاحفيالإسلاهة*+الفلسفةدورحول"درجا*رأكي

ذريعةالأسلامى،التاريخفيوالمذاهبالفرقظهورمنالمستشرقينبعضأتخذ

قالفقد)د(.القرونعبروتغرهاألاسلامية،العقيدةتطورعنفرضهمهاليعضدوا

عقائدين"ت!صهو،رأيهفي"الاسلاميةالفلسفة11غرضإنالمثالشيلعلىدوجا"،11

سديداح!صماالعربيةالفلسفةخصائصفييحكمأنأرادامن1:يقولحيثا،اجديدة

الغرضحقيقةآنفابيناكماوتلكللعقائد،إصلاحهاناحيةمناليهاينظرأنفعليه

محاولةالحثيقةعلىكانالعربيالعقليالنظرأنوعندممط...الفلسفةإليهترمىالذى

لدىالفلسفيةالحركةقأدةالمعتزلةذلكحاول.الاسلاموتكميلالقرآنلإصلاح

اللة،وحدانيةيمسوألالكىمخلوقكيرالقرأنأن:عقيدةأنكروا...وقدالمسلمين

ا)6(.امخلوقالقرأنأنعقيدةوقرروأ

1363رالصر،والرحمةالأليفلجنةالاصلاية:الفلفةلاريحتمهيلى3:!:علىالرازقمصطفىالثيئ11(

9هـ- t tبعدما.اوم8صانظرالإ!رمية،الفلفةفيالمشثرقينبحضآراءعنممئرتفاعل.ا

.ا-ها3صالاصلامبة:الفلفةلتاريخممهيد:جدالرازق!طفىالثيئ)2(

025.صالاصلام:فيالفلغةتتاربور:دىت.ج.)3(

(t)152-32.ص:السابق.

.241صدراصة:الأديانتاركخحن:خليفةمحصدد.)5(

كتابهرحرلدتيس!كودوقد.ا4ص:الا!لاميةالفلسفةلتار-تممهيد:عبدالرازقمصطفىالثيخ)6(

الصررومراحاسمرحلة"الكلاماعلم1عدحيت،الرأيكذاأ!انأئرمد"،الإسلامفيوالمثر!ةالحقيحة11

العقدى.
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فيالإغريضيما،العقلانيةللنظرةالمسلمينالفلاسفةتبئحولأرمسترونجتقولهومأ

علىحر"،الضيقةالنظرة11منوتنقيتهأ،الإسلاميةالعقائدوتطويرتجديدمحاولتهم

إحملاحفيالإسلاميةالفلسفةغرضحولهنا،دوجا"11قالهلمامتابعة،الأرجح

يعرفلاواحدفالاسلامشيثا،الإسلامأصولمنتغيرلمالفلسفةولكنالعقاثد.

الاقرأ!)1(،هووالقرآن،النبوةهيوالنبوةالتوحيد،هوفالتوحيد،التفرقةأو،التجزئة

والعقل،الصحيحالدينبينتعارضأييوجدفلا.الأصولفىتجديدايعدلاوالفكر

علومفيالتقصيراو،الشرعفهمفيالتقصيرإلىفمرجعهظأهر،تناقضوأممط،الصريح

لاححث!ة،المعتقدأتهذهكانتإذاإلا،الدينيةالمعتقداتتعارضلافالفلسفة)2(.العقل

.(r)صحيحأساسعلىتقوم

إلىتضرلمالإسلاميةالفلسفةعنالمقدمةهذهفيأرمسترونجأنإلىالاشارةوتجدر

يندرجفحديثهاتطرحها،الىالرؤيةهذهيوضحواحدامثألاتذكرلموواحد،مرجع

أقتباساتأوبأدلةطرحهاتأييدلعدم،العلمىالمنهجإلىويفتقر،المرسلالحديثتحت

الأولى،بالدرجةعقلانيافلسفيافكراتعرضأنهامنالرغمفعلى.الفلاسفةأقوالمن

العلمي.المنهجأوالمنطقمعتتناسبلاقصصيةصورةفيتعرضهأنهاإلا

242ص:مقارنةوصفيةدراصةالأديانتار!خ:-خيفةمحمدد.()) - rte.

52.ص:الإسلاميةالفلفةالحجر:رزقالبد.)2(

.الساتط)3(
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الثانىالمبحث

الإسلاكلفلاسفضمرحلش

:الكنديالعربفيلحوفأولا:

ابنيعقوبعنبالحديث،الإسلاميةالفلسفةننت!اةعنحديثهاأرمسترونجتستهل

أسلوهاوبنفس.الندمابنعليهأطلقكما،العربفيلسوف)1(،الكنديإسحاق

توضحلا"،جزئيهو"قضايااعبارأت"1الكندىفلسفةمنأرمسترونجتجتزئالمعهود،

اللتطور1عرضهافيأرمسترونجعليهاتركزالىالقضيةفيحئ،الكنديفلسفة

لأساطينآرأئهمنكثيرأتردأنتحاولبالقطعوهي.الألوهيةقضيةأىا؟العقدىا

الاسلامفلاسفةوأنواحد،المنبعوأنواحد،الفكرأنلتثبتالونانية،الفلسفة

11،"تطوراأكرأنهأوأكشحفوا،اليونانيةالفلسفةعلىاطلعواأنبعد"عقيدتهماطوررا1

فيالمسيحيوناللاهوتيونأحدثهالذممطالمنوالنفسعلىتطويرها،فيفبدءوا

)2(.عقائدهم

عأمة،بصورةالاسلامفلاسفةلفكرأرمسترونجلعرضقراءتهفيالباحثويعترض

وفاتهتارءتأنبروكلصانورح!!م(،087هـ-252حرالمط)تالكندىإ!حاقابن!عقربيوصأبو)1(

أحصىكا.و!ثهرالفلفةيتناولصميمعرد!أولأنهلاعتار"العربافيلسرف1الندمابنعليه(طلقمى.256

رصالة؟16سرىالآندهايرحدولا228!القفطيوأحصاهاوكابا،رسالة241بلغتحئمولفاتهالنما+ت

فيماالأولىو"الفلفةورصمها"،الأشاءحدودفيو"رسالةالآولى"ا،الفلسفةفيلالئةالمعتصمإلى"كتابمفها

الفاعلوو"رصالة+،العالمحرموتناهيالئةوحدانيةفيو"رسالة"،العقلفيو"رطلةوالترحيد"،الطيياتدولى

كلعلةهرالذىالأولبالحقالعلملأفاالفلفة،أنراعأنبلهيالكنديعندالأولىوالفلسفة".التامالأولالحق

/2ام،699مدبرلمي،مكتة:القاهرة2،ط:والفلاسفةالفلسفةمرصعةالحفئ:عدالمنعمد.انطر:حق.

الصظريةالإنسانيةالحلرميدانفيعلصائهوأول،الحقيقةعلىالإصلامفلاسفةأولالكندىويعد.ا-1121113

ألفإلاالحهد،هذال!تفهمالفل!فةكانتكصا،الفلسفيةالأبحاثنراحيمنناجةالكندىكتركلم.والعصية

الفكردارألرريدز:عبدالمادىمحسدد.وأخرحهاحققها:الأولالقسم:الفلفيةالكندىرصائل:انظرليها.

)علىور-مها"الأشياءحدودفيرسالة11وتعد.المقدمةمن"هـ"ص،ام059هـ-136:.العربى

.91صبئ:الا.العر!عدالفلمبماللمحطلحاتإيخاوعلقاموسأول،التعريفاتفيرصالةوهىالأرحح(،

تموقدث!.الميعلرفعالاليةالقرونفيالبهشةالمحامعفيمنالمحتهالعدإلاالميحيةالمغائدتكنحلم)2(

لحضهاورفضالقفايا،منوعرهاالميحطبيعةفيالقولحرلالقديسينحابمنطرحمابعضعلىالاتفاق

عفيهغوأتمفثدينئلكغأكمنت)ايخؤم:تعالىقال!.نببهوفاؤقبلكملفقد01،الإسلام"ادينأماالآحر.

13.الآبةمنثدد:الادنا(الاشلاملكمورمثنعقي
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مختزئبل،متكاملةبصورةقضيةأممطتعرضلاأنها:الأولى:رئيسيتانمشكلتان

أضكرمصادرمحاتذكرلاأنهاوافمافية:سياقها؟منقضيتهاتويدالئالعبارات

المستثرقينترجمةمنبالرغمفإنه،المثالسبيلعلى.الأعمالأغلبفي،الفيلسوف

مصدزاإلاعنهحديثهأعندتذكرلمأرمسترونجفإن؟الكنديرسائلمنلكثر

حئأنهوسنرى،الحقيقةعن،رسائلهمناواحدة11لعبارةاقتباسهاعندوذلكواحدا،

علىقضايالثلاثالكندممطعنحديثهاعندتعرضتوقد.بدقةتعرضهالمالعبارةهذه

احاتيقةإقتناءفيوقوله،الفيلسوفبعلممقارنةالأنبياءعلمفيقولهالتحديد:وجه

.عدممنالخلقفيوقولهومصادرها،

والوحي:الفلسفةبينالعلاقة:الأولالمطلب

مقارنة:الفلاسفةبعلممقارنةالأنبياءعلم

علىالعقلانيةالطريقةطبقمسلمفيلسوفأولهوالكنديإنأرمسترونجتقول

الغموضيضوبهأعبارةوفي.هامةقضايأعدةفيأرسطومعيتفقلمأنهإلاالقرأن،

هىالفلسغة11أنإلايرىأنبوسعهيكنلمالاعتزاليةبخلفيتهإنهأرمسترونجتضيف

البشر؟الفلاسفةرأيداثماتجاوزتقدلهم،الموحىالأنبيأءفمعرفةا!الوحىاصنعمن

توضحلملحذا.رأيهفياللاحقينالفلاسفةمعظميشاركهلنإنهقاثلةوتعقب

معرفةأنيرىكأنولمالوحى"،صنعمنالفلسفة11إنبقولهاالمقصودأرمسترونج

)1(؟الفلاسفةمعرفةمنأعلىالأنبياء

تعقيب:

البهدى:رأيليوالوحيالفلسفةبينالعلاقة10

بدلاكانبه،موحىدينإلىينتمى،مسلمكعربيالكندكطإن،ريدةأبود.يقول

ويدخلبحقائقها"،الأشياءاعلم1بأنهاالفلسفةيعرففهو)2(.المشكلةلهذهيتعرضأن

يهدينافععلموكل،الفضيلةوعلم،والوحدانية،الربوبيةعلمرأيهح!سبفيها

.152/:الفلسيةالكندىرسائل)2(
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الرسلبهجاءماهورأيهفيالعلموحعذاالشر،عنبهيناىوالخير،إلىالإنسان

أرمسترونج،إليهنسبتهالذممطالرأىبهذايقللمالكنديإذن)1(.اللهعندمنالصادقون

وإعمال،الوحيبينفارقهناككانلماوإلاالوحى"،صنعمنالفلسفة11أنوهو

الوحي.بهجاءماإلىللوصولالعقل

:رئيساننوعانوهى؟الكنديعندالمعرفة.ممصادرأساساتتعلقالقضيةوهذه

ويختصرالالهام،الوحىطريقعنالنفسوتحصله،الإلهيةبالعلوميختصماهوالأول

الشرية؟بالمعرفةالكندىيسميهمافهوالعافيأما.رسلهعلىبهويمضالأنجياء،بهاللة

اتتما؟الكندىقالكما،الرسلعندوالمعرفة.عقليةومعرفة،حسيةمعرفةإلىويقسممه

فهىالحصية،القوةأما.تعالىب!رادتهوإنما"،بشريةبحيلةولاتكلفولاطلببلا

استدلاليةأنهاالأيضرةوطبيعة.المعقولات،العاقلةالقوهتدرككما؟المحسوساتتدرك

المنهجويرجد،العلميوجد،الادراكووسيلةالمعرفةموضوعأساسفعلىواسمنباطية.

)2(.لاكتسابهالملائم

قدبدراستها،وتقوم،الفلسفةفيهاتبحثالئالمسائلأنيرىالكندكماأنكما

وعلم،الربوبيةعلمبحقائقها،الأشياءعلمفيالأن1ذلك:فيفيقول،الرسلهاأتت

ضاركلعنوالبدإليهرالسبيلنافععلمكلوجملة،الفضيلةوعلم،الوحدانية

.ثناؤهجلاللةعنالصادقةالرسلبهأتتالذىهوج!يعاهذهواقتناء.منهوالاحتراس

وبلزوم،وحدهاللةبربوبيةبالإقرارأتتإنماعليها،اللةصلواتالصادقةالرسلفإن

ا)3(.اوإيثارهاذواتهافيللفضائلالمضادهالرذائلوترك،عندهالمرتضاةالفضاثل

عنحديثهفبعد.للمعرفةنظريتهفيإليهذصبماعلىالدليليطرحوالكندى

قولهفيالأخضرالشجرمنالناركظهور،نقيضهمنوظهورهعدم،منالشيءوجود

.1/35:بقالسا(1)

الفلسفةراند:الكندىمراد:محصدبركاتد.2589125-الإسلاية:الفلحفةالحجر:رزقاليدد.)2(

.rrصام،099،الطباعةلخدماتالصدرمصر:،اط:والاسلايةالعربية

11/:الكندىرسائل)3( 0 t.:دار:القاهرة8،ط:ائمرقفلاسفةمذاهب:العراقىعاطفد.وانظر

.24ص،أم489،المعارف
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يقول!)1(،توقدونفهأتمفماذاناراالأخفرالعثئجرهنلكمجعلأائذي:تعالى

،الآياتمذهحروفبقدرقولفييجمعأنالبثريةبفلسفتهيقدربشر"فأممط:الكندي

تصيرأنبعدتحىالعظامأنإيضاحمنفيها،!رسولهإلى،وتعالىجلاللةجعمأ

ا)2(.انقيضهمنيكونالشىءوأن،والأرضالسمواتمثلتخلققدرتهوأنرميما

.ممذاهبمعرفتهسعةمنالرغمعلىإنه،بقولهالكندىعبارةعلىريدةأبود.ويعقب

النبوهعنفيدافع،الدينأرضفيراسخةبقدميقففإنهأرسطو،خاصة،اليونان

ورسائلهفلسفيا،فهماالاسلامىالوحييفهمكما.خاصةالمحمديةالنبوةوعنإجالا،

)3(.العميقالايمانروحعلىتدلبعباراتعامرة

الفلاسفة:وطريقالأنبياءطريق.2

11،الوحىصنعمنهىالفلسفة11بأنالكندىرأممطحولأرمسترونجقالتهوما

الذىالطريقنفسهوالفلاسفةطريقأنهوالمقصودكانإذاماحولتساؤلايطرح

فييتمثلوالوحىالفلسفةبينالجوهريالفارقأنالكندىيرىالأنبياء؟يسلكه

وأالفلاسفةمنكلمنهيتلقىالذىالمصدروفيمنهما؟كلإلىالطريقفي:أمرين

تحصيلفيإليهيحتاجوماأرسطوطالش،كتبكميةافي1رسالتهففى.علومهمالأنبياء

طريقعنتأقيلاالئالأنبياءعلومأي،الالهيةالعلومعنالكندىيتحدث"،الفلسفة

طريقعنفتأتيالفلاسفةعلومأما.الالهيالالهامطريقعنبل،والامحسابالخصيل

فالعرضالكسبية)4(.الطرقمنرغيرها..والبحثوالتجربة،والتدريبالاكتساب

والفلسفةيالوحأوالنبوةبينالعلاقةكقضيةهامةلقضيةأرمسترونجتعرضهالذى

المتكامل.الفلسفىالعرضمستوىإلىيرقىلاالكندممط"،11عند

08.:)1(حى

(T)6ء3./1:الكدىرسانل

.1/58:الابق)3(

43.ص:المشرقفلاسفةمذاهب:العراقىعاطفد.)4(
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البهدي:عندالحقيقة:اكفيالمطلب

:الكنديعندالحقيقةمصادر

الكند!إنأرمسترونجتقول،الكنديرساثلإحدىفيجاءتلعبارةإشارةفي

إقرارهمنالرغمعلىهذا،الأخرىالأديانتراثفيالحقيقةعنللبحثمتلهفاكان

كانفالكندىالفلاسافة)1(.علميفوقالأنبياءعلموا!الوحى،صنعمنالفلسفةبأن

فيعنها،يبحثأنالفلسوفوأجبمنوأن،واحدةالحقيقةأن،تقولكمايرى،

ذلكعلىالكاتةوتستدل.القرونمرعلىبهااكشتلغةوبأكطحضاركط،تراثأي

روفىلفالألمافيالباحثعننقلاترجتهاوردتوالذي،الكنديرسائلمنبنص

9حوالتزر)2( 0 0 ( Walzeأوردته:كماالنصوترجمة(،7591-ا

كانلوحئمنه،تأتينامصدرأيمنواخذهأبالحقيقةالاقرارمننخجلألا"يجب

يوجدلا،الحقيقةعنيبحثفمنعنا.الأبخبيةوالشعوب،السابقةالأجيألمصدرها

عنها،يبحثمنقدرمنتحطلافهيذاتها،الحقيقةمنأعلىعدهميمةلهشىءأى

ا)3(.اوشرفانبلاتزيدهبل

تعقيب:

له:Walzerوايزروفهم،الحقيقةعنالكند!نص.ا

اختلافالاعتبارفيالأخذمعرساثله،فيحاءكماالكندىنصنورد،بداية

ماالا،والمسموحأهـمشرونج،بهاجاءتالىالرجمةفيحاءماعن،الألفاظبعض

الكندممط:يقولبالمعئ.تخللادأمت

أتىوإنيأقي،أينمنالحقوأقتنأء،الحقاستحسانمننستحىلاأنلناوينبغى11

منالحقبطالبأولىشىءلافإنهأ،ألناالمباينةوالأممعنا،القاصيةالأجناسمن

رربما.الحقيةس-الجثياقبالع!ارزهددمزأرسزونجتقصددماالخديدوحهعلىالمفهرمغرمن)1(

بالوحىيرمنملثاكانوأنهالفل!فة،منأعلىالرحيأن!رىكاذ،الكندىأنمنالركمعلىأنهتقصد

به.يؤمنمامعتخلصقدالي،الأخرىالأديادتراثزالبحثمنيمنعهلمهذاأنإلا،القرآن

فارمرونجالإصلامية،الفلفةفيالجخصصالألمانالاحثد*،3ء2والتزرمرلفاتتوفرمنالركمعلى)2(

لنصوالتزروتضرنمر".اصيد1الايرالطالأمريكيللباحثآخركابعنأوردتهبلباشرد،عنهالنصتوردلم

الض.!مذاالمسلبنعلصاءفهممنتقتربرؤ!ةلهغري!داحثعنلورودهالأمةثد!د

.174-17305:(3 A Histo + ofGd)
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بالحق،بخسأحدولابه،بالآقيولابتائلهتصفيرولا،الحقبخساينبغىاوليس،الحق

1(.ا)االحتييشرفهكلبل

أوردتهالذيالنصعنكثيرايختلفلارسائلهفيوردالذىال!ضديونص

الذيللنمر،الألمانيالمفكرهذأفهمحريهمنا،والذممطوالتزر.عنناقا3أرمسترونج

قالهعماالتعبيرفيأميناكانالذي،الباحثلهذاو"علمية""فلسغعية"رؤيةيوضح

الافلسفةنضأةعنأبحاثهأحدفيالحقيقة"11عنالكندىنصوالتزرأورد.ال!ضدي

معرفياتراكماتمثلالفلسفة11إنيقولأنيريدالكنديإنبثولهوعقب،الاسلامية

اجراءإلىاللاحقةالأجيالتطمحقدوالى،السابقينقبلمنقبولهاتمالئللحقائق

ا)2(.الأشياءابعضوإضافةفيها،المحدودهالتعديلاتبعض

كلأنيدرككانأنهيرى،الكنديلفكردراستهخلالمنأنهوالتزريضيف

يراهاأنبذلكويمكنه،إليهوصلتالئالحقائقمنالمخزونحذايتمثلجديدمفكر

قاللذا.الحياةفيهوخبرتهمنتنبعجديدةأسثلةإلهاويضيفبلجديد،ضوءفي

ماناقلوهوأعمالنا،كلفياتبعناهالذىالمبدأفيأمناءنكونأنيجبإنناالكندي

تأمة،بصوردعنهيعبروألممالذلكنضيفثمررد،كماكاملا،السابقينعنجاءنا

هذأإنوالتزريقول،تعقيبهنهايهوفيالعصر.وتقاليدالعربيةلغتنابهتسمحماحسب

الاسلامفيفيلسوفأوليعدهوبلسبق،لماناقلمنأكثرالكندىجعلماهو

تؤكدالفلسفةوأن،والفلسفةاللاهوتاو،والعقلالنقلبينالتوفيقإمكانفييعتقد

علىيصدقوربماالأنبياء)3(.طريقعنجاءتناالىلمللعانظرتناوتعمقألايمان،حقاثق

11.أهلهامنشاهداشهد1إنهالقولوالتزرتعقيب

تراثفيالحقيقةعنللبحثمتلهفا11كانالبهدىإنأرمسرونجفقوللذأ،

.301صأ/الفلعيما:الكندىرسائل(?)

.0591(03,.cPhilosophy"", Oriens, vol.,3 No.,1 .p.01 (Jun2)نلأ7ل!اWalzer.,.R "The Rise ofIs)
(..rots/1915787orgtstableس!حلافي//:http)

)3(أول.4
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يوضجربماولكنتقدير)1(.أحسنعلى،العلميةالدقةإلىيفتقر"،الأخرىالأديان

.العبارةهذهمنتحديدايقصددكانمأالحق"،11لمصطلحالكنديمفهوم

:الكنديعند*الحق+مصطلحمفهوم2.

مأ،أرمسترونجبذلكتوحىكما"،الالهيالعلم11،بالحقيقصدالكندمم!كانهل

؟معانعدةلهالكنديعندالحق"11مصطلحأنالراجحآخر؟شيئايقصدكانأنه

رساثله،فيعديدةعباراتفيجاءكماالعلم"،11موالكندييقصدهاالئالمعانيفأحد

الفلسفة11أيضاعندهمعانيهااحدرمن.)3("الحقو"اقتناء)2(11،الحقإصابةاامثل:

الأشياءعلم...حدهاوالفلسفة11يقولحيث"،الفلاسفةعلومامجموع1أوحصرا"،

العملعملهوفي،الحقإصابةعلمهفيالفيلسوف"غرضأيضاوعندها)4(.ابحقائقها

هومعاوالعملالعلمفيالفلسفةغرضيعتبرالكنديأنذلكمنفيبدو(،ا)ابالحق

ا)8(.االحقذوممط11ويسميهم)7(11،الحق"أبناءالفلاسفةيسمىأنهكماا)6(.االحق11

العلم،منها:،الأرجحعلىمعانعدةالحق"،11.ممصطلحيقصدكانفالكندممط

معا.والعملالعلمفيالفلسفةغرضأوالفلاسغعة،علوممجموعأوحصرا،والفلسفة

شيءلكلأنهبهيعىكانبحقائقها"،الأشياء"علمهىالفلسفةإنالكندىفقول

ولكنألانسانية.العلومجمععلىشرفكذا،هىحيثمنوللفلسفه11حقيقة

،الكنديأنيدركدوالتزروموضرعيا.عمياتعقياعيهاعقبالذىواقزر،عنهذدـالعبارةالكاتبةنقلت)1(

نأ!دوولبالايماك.حقائقتعارضلاداكحافيالفلسفةوأنللحقاثق،المعرفيالتراكملأهمةمدركاكان

يجبأنهأدركوا،الكندىرمنهمالإصلام،فلاضةحئأنهالميرف"،+عبارةمنتطأنتركدأرمستررنج

.الصوابحانبهللعبارؤتحيلهاولكن.الأحرىوالمققداتالأديانتراثفيالحقاثقعنالبحث

.1/79:الكندىرسانل)2(

.1/301:الابق)3(

(t)1/79:لقالا.

السابق.)5(

الدراصاتتم،البانيةالجامعةمورات:بروت(:تحليلي)مجثالكندىمصطلحات:جفأنطواند.)6(

.1/2457(،)هامىم،3002البايخة،الجامعةالمنثوراتدائردوالاخصاعية،الفلسميما

.612ص/ا:الكندىرصانل)7(

(A):عموماالسةأحايصىالعزالينجدوبالمقالل:بقرلهالمصطلحهذاعلىأنطواند.و!قب.1501/ا!بق

الكدىمصطلحاتالظر:.النةاأهلو!ا"،الحقو"عمابة"،الحقو"رهط"،الحق"أهلحصرصاوالأشاعرفى

2.458/)2(،هامىتحليلى(:)مجث
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الذىالأولالحقعلمهىالىالأولىللفلسفةهوالفلسفةعلومبينالأعلىالشرف

استحسانمننستحىلاأنلناينبغيالا1إنهالبهدممطقاللذاحق".كلعلةهو

ا)1(.يأقياأينصتالحقوأقتناء،الحق

يقصدهالذممطالمعئبجلاءيفىماتحدلدا،البارةهذهعلىأبوريدةد.ويعقب

مهماالحقمنبشىءجاءمنلكلشكرهعنيعبرالكندممطإناا:يقولحيث؟الكندى

كل،متطاولةعصورفيالانسانيةالأجياللتضامنلرةالحقيقةمعرفةلأنيسيرا؟كان

وقدا)2(،ابعدهيجئلمنالسيلويمهدفكرهثرةفيالانسافيالتراثإلىيضيفجيل

ا)3(.امااحقفهووجدهافحيث،المؤمنضالةالحكمةالكلمة11!س:النىقال

:الكنديكدالخلققضية:الثالثالمطلب

عدم:منبالخلقالكندممطقول

قضيةحعىالكندممط،بفلسفةيتعلقفيماأرمسترونجلهاتعرضتالئالثالثةالقضية

11،للعالمأول"محركوجودلاثباتأرسطوحجةاستخدمبدايةإنهفتقول.لمالعاخلق

لالذاعلة،شىءلكلي!صنأنبدلا،العقلانيلمالعافيإنه،جدلهفييقولكانوأنه

فيكان،الأولالمبدأهذا.الكرةدحرجةفيليبدأ،يحركلامحركهنأكيكونأنبد

النقطةحذهعندإنهقاثلةالكاتبةتعقبثميفئ.ولايتغيرلا،كاملوهووحود"،11ذأته

منشيءاخلق1أوعدم"،منلمالعااخلق1فيالقرأتمابألمعتقدوالتزمأرسطو،عنأفترق

هذايأتيأنيمكنهالذممطالوحيدالوجودوهوفقط،دئةهيالميزةفهذهشىء".لا

تقولالنهايةوفيحولنا)4(.لمالعافينرأماالئالأفعاللكل"الحقيقةالعلة11وهو،الفعل

قالوامنإلىإشارة،الفكرةمذهرفضوابعدهمنالمسلمينالفلاسفةإنأرمسترونج

.(حقا)فيلسوفايعدلارأيهافيفهولذا،بالفيض

.226ص:وخليلدراصة:الاصلايةالفلسفةفيالعئ:عدالمقصردعبدد.1()

.1/05:الكدىرصانل)2(

هذاالترمذى:وقالالعادد.علىالفتههففلىفيلا!العله:أبرا!!ه:هريردأبطص-شةزروادـالرمدى)3(

الرحه.هذاس-الاإنرفهلاغريبحديث

.174(4.A History of/ God:)p
)5(أول.4
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تعقيب:

الطلم:خلقحولأرسطومعالكندياختلاف10

مبدعالقة11فيقول،وحدهاللهفعلفيالخلقأوألابداعيحصربالفعلوالكندي

الحقالواحدهوألابداعو"علةا)2(،االكلمدعالحقالواحد11ويقرل")1(،الكل

اللةأعئ،الأولىالعلةأنالأولىالفلسفةفيكتابنافيوضحناافقد1:ويقولا)3(،االأول

فالكندى(.fا)افاعلكلومبدع،العللعلة،للكلالمتمم،للكلالمبدع،ثناؤهجل

قضيةفيأرسطرمعاختلفوقد.سبحانهالواحدعلىجماليدلمرادفاتعدةيستعمل

العالمهذأخلقسبحانهاللةأنوهو،الإسلامفيالأكبرالمبدأمعيتفقفهو؟العالمقدم

معيتحركحادثلمالعاأنيرىأيضاوكانبشىء،مسبوقغيرإبداعياخلقاالمادى

مقلدمجردولش،فكرهفيمتميزالكندء!انعلىيدلالواقعفيوهذا(.)حدوثه

دليلينقلولماللة،وجودإثباتفياتصةفلسفتهلهكانإنهحئأليونانيه.للفلسفة

الكاتبة.قالتكماهو،كماأرسطو

وهى،الونانفلاسفةمنسابقوهقالهعماتختلفبفكرةالإسلاميةفلسفتهبدأفقد

الكندىعندتعئ"فآي!"ا)6(0شىءالامنموجودأىليع!،عن"أيسالعالمأن

دائما"فهوا)7(،ليعىأعنالكلالمويسوهو11:تعالىوصفهفييقولحيث"موجود"،

بألخلقالقولكانوإذاا)8(.عدمامنالكلالموجدوهو)آيس(موجوداولايزاليزللم

.921صا/لكندى:ارساثل(1)

والفساد(.للكونالقردبةالفاعلةالعلةعنالابانة)رطلة237صا/:السابق)2(

.261ص/ا:الابق)3(

.912ص/ا:السابق(4)

.47ص/ا:الساكق()5

.801ص:الإصلايةالعربيةالفلسفةراثد؟الكندى61(

.321ص:الاصلاميةالعريةالفلسفةراثد:الكندىوانظر:0،27ص/ا:الكندىرطئل7()

والزمانالجرمتاهياساسعلىاظدوث11بدليلالمعروفدليلهفييقولالكدىكان.132عىالابق:)8(

وذلبن،محدثيكونأنلدفلاوحه،كلمنمتادلأنه،وزمانوبدايةأوللهحادثا،لمالعاكانإذاإنه+،والحركة

محد!لميزنظلمجرم:وزمالهوحركهحرمهجثمنلمالعاتاهيإئباتهبحدالكندىيقرللذا.العامالعلةلمبد(طبقا

لمنظر.ليىعق/ضطر/رمحد!فلكل،/ل!فصنر/لحدث/لمحدث/في/،/لحدثضحدثو/لمحدث/ضطر/ر/،

للكندىكان170.2/الكدى:رطنلرراحع:؟ا11-ا80صالاصلاية:العربيةالفلسفةراند:الكندى

راندالبهدى:)انظر:"الحركةوكذلكبدايةلهوانالزمانتاهيللb"أومها،القوحردلإثاتأخرىأدلة

نراهاالئالأشياءوحدذأنالكندىثبتوفيه؟والبهرةاالوحدة11ودليل1(،41ص:الإسلاميةالعربيةالفلفة

1(.16ص)السابق:اللهوهرللوحدزمعطأومرحدمنبلالأشاءمنلشتهىشكرد،بطبهاأفامعفيها،

وطلق،بحدهمنرضدابربهسيأخذالذيالدللوهوا،والظيةاقدبردللاوقم111دليلللكندىأنكصا

أنهروىجثكانظالألماوالفبلرفأ!اأقررالذىالدللأيفاوموالفاية"،ودللالاخزاعدلل11عليما

.911صالابق:انظر:.الرىللعقلملاعمةوالأكثر،والأوضحالأقدم
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فيلسوفايعدلابأنهللكندىأرمسترونجإقامسببوهو،النزاعمحلهوعدممن

منوغيرد،اليهودىالفيلسوفالفيوميسعديامنذاتهاالاف!صةقبلتفلمحقا،

بفلاسفة؟ليسوأإنهمتقللمواليهود،فلاسفة

حقا؟فيلسوفاالبهدىكانهل

عدم،منلمالعابخلققاللأنهحقا،فيلسوفايعدلاالكندىإنأرمشرونجتقول

قولإلىيبدو--كماهذامولهافياستندتوقد.اللاحقينالفلاسفةقولبذلكمخالفا

قألهماإن11:يقولحيث"،الاسلاميةالفلسفة"تاريخفخرممطماجدد.كتابفىورد

عنويبعدد،التاسعالقرنفيالكلاملعلمأءأقربيجعله)1(،الرسالةهذهفيالك!ندكما

ولكن،عبارتهبعضاقتبستأنهأييدووا)2(.االمحدثةبالأفلاطونيةتأثرواالذينالفلاسفة

.مجتزأةبصورة

:الكنديفلسفةليأرمسترونجرأىخلاصة2.

قضيةكانتأهمهالعل؟الكندىفلسفةفيقضاياثلاثعنأرمسرونجتحدثت

لمومقتفا،جاءالكندممطلفلسفةعرضهاأنمنالرغموعلىالحق".11عنالبحث

نظرها،وجهةمن،الاسلاميةالعقيدةعلىالكندكماأدخلهالذىالتطور"11مدىتوضح

وأنه،الأخرىالأديانتراثفيالحقيقةعنللبحثمتلهفاكانالك!ندممطإنقولهاأنإلا

تراثأكطفيعنها،يبحثأنالفيلسوفواجبمنوأن،واحدةالحجقةأنيرىكأن

يزيدماالمسلمينالفلاسفةتراثفيتجدأنتحاولأنهايبينلغة؟وبأممطحضارى،

يحتكرأحدالا1آخر.ممعئأو؟الحقيقةمنجزءاتمتلكالمعتقداتكلأنعنرؤيتها

أفاكماالحق"،11مصطلحمنالكندكطمقصودعنتبحثلمالكاتبةولكن".الحقيقة

المطلبعلىالتعقيبفيذكركما،الكندىلعبارةفهمهافيالصوابجانبهاقد

الثاني.

البهدى:رسائلالظرلالمحاز".هوالذىالاقصوالفاعلالتامالأولالحقالفاعل11رسالةإلىفخرىد.ثر1()

11.الاسلاميةالفلسفة"تاريخفخرى:لكتاهـد.الانجيزيةالطبحةهرإليه:المثار.-182184صا/

(2 Fakhry, Majid: A History of Islamic Philosophy: 2nd ,.de New York. London:Columbia)

59.00"0791,UniversityPress
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سينا:وابنالظرابثايا:

الظضلة:والمدينةالظراب:الأولالمظلب

الكندمممالأن،الأصيلةالاسلاميةالفلسفةمؤسسهوالفاراو)1(أنأرمسترونجترى

يشاركهالاالرأكطهذاأنإلاعدم.منبالخلقالقولفيالفلاسفةرأىخالفرأيهافي

الكاتبةأنمنالرغموعلى)2(.الغربفيالأسلاميةالفلسفةبدراسةالمهتمينكللمحه

بهذهارتبط!الىوالمفاهيمالعصور،مرعلى"الالهاعبادة1تطورلتاريختعرض

ربماقضايا،خاصةبصفةالمسلمينالفلاسفةعنحديثهاعند،تنتقىأنهاإلا،القضية

خلالهأمنتحاول،متناثرةقضايأعلىوتركزالعقائد،جوهرعنأحيانابعيدةتبدو

يكوني!طدالديئالفكرأنرافترأض؟السابقةبالعقاثدالتأثر:أساسيتيننقطتينإثبات

عنحديثهاوفي.المرحلةهذهوحئالأساطيرمرحلةمنبداية،الأممعندواحدا

بألفيض،والقول"،الفاضلةالمدينةرئيس11قضيةعلىأساسيةبصفةتركزالئارابى،

أرسطو)3(.بإلهوتأثره،الفارابيعندالإلهومفهوم

:أفلاطونبمديةالظرابتأئرزعم

11،المدينةرثيس11صفاتعلىالافاضلةالفارأبمدينةعنأرمشرونجحديثتركز

الوجود،واجاصفاتعنمطولةبفصوللمؤلفهقدمالفارابأنمنالرغمعلى

القضيةهذدعندتوقفتولكنها.لمالعاوخلق،سبحانهووحدتهوجودهعلىوالأدلة

أفلاطونطرحهاالىالصفاتأناعتقد"11الفارابيأنوهي،واهيةفكرةلتطرحفقط

raor-هـ257)حراليالثاكالمعلمأوالفاراو(1) 873- .__/ rri،)طرحانبتمحمدنصرأبوهو

بالمعلموأر!ر،الثانبالمعلمالفارابىحميببعداد.وتعلم،فارسثهالفارابأعصاكمنوججلقريةولدالفاراللا،

الفارابيرسباص!أرربافياشهر.العلومفاتحةوحعلهالمطققراعدأرصىالذىهرأرسطرأنإللالطر،الأول

j AlfarabiusنصرأدطAvenasar.علهغطىقدشناابنكانوإذرشد،وابنفيابنفرقحلدونابنعدد

و"المديةالثار..،التعليم11؟الثلاثينعلىتربرالئمرلفاتهأشهرمنمعا.علهصارشدابرعطىئمأوربا،في

بينفلسقهفييجحعوغرها."المائلو"عونالعاد-"ا،تحصيلوا"،الفاضلةالمديةأهلآراءامادئ1أو"الفاصلة

عدانمعمد.انظر:.البوةلطنظرتأشهرهاوإ!اماتإضافاتعليهصاولهرأفلرطين،وأر!وأدلاطردآراء

2.1t9/:والفلاسمةالفلفةموصعةالحفئ:

باعتارفىالكندى11كواذتحتالكدىعنلوردىقالهوما؟الكديس-والزرقالهماالمثالشيلعلىالظر)2(

18صالاصلام:فيالفلسفةتاريخبرر:دى:انظرأرسططاليا!ا: A.

.175(3.A History of God:)p
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المثاليةالبيئةيعدألاسلامأنوجدوأنه!ه،البىعلىمماماتنطبق،جمهوريتهلرئيع!

الأفلاطوفي)1(.المجتمعهذالخلق

تعقيب:

؟افلاطونمديةفيالفيلعوف-الملكهوالظرابيمديةرئيسهل

مخدثالذي،أفلاطونمن"الفاضلةالمدينة11فكرةاقتبسالفارابىأنمنالرغمعلى

،الآخرونطوعهاكماطؤعها؟أنهإلا،غيرهكثراقت!بسهاكماالجمهورية"،11فيعنها

كانهلولكن.الثفاقاتبينبهامسلموالتأئرالتأثرفظاهرة.رؤيتهحسبكل

وهلوف!صه؟ثقافتهمنلهاأضافأنهأم،أفلاطونلمدينةمترجمأو،ناقلمجردالفارابي

النىشخصفي-الفيلسوف،الملكفيأفلاطونضالةوجدإنهقالالفارابأنصحيح

ف!-ةلدينهأضافقدالفارابمابأنالايحاءبابمنهذاقالتالكاتبةأنام!،

الذىأنوالواقع؟أفلاطونعنقرأه.ممأتأثرأ!ه،نبيهعنمعتقدهفيكئرأو،جديدة

نأإلىذهبفقد".الإسلامفيالفلسفة"تاريخكتابهفيبور"دى11ثوالرأممط،بهذاتال

..الفيلسوفالرئيسصورةفيتتلخصالأفلاطونيةالجمهوريةمعانيأناظن1الفارابي

حكيماكانوإذا،فاسدةلذلكتبعاالمدينةتكونضالا،أوفاسقاكانإذاالذكط

إنسانية،فضائلبكلأميرهيصفوالفارابي11:يقولثما.خيرةتكونفألمدينةفيلسوفا،

أ!ا)2(11.محمدالنىئوبفيأفلاطونفهو،الفلسفةفضائلوكل

:أفلاطونعندالفيلسوفالملك.

قالهوما،الفاضلةالمدينةهذدرئيسعنأفلاطونقالهما.ممقارنةالقضيةوتتضح

الملك-11هوالعادلألمجتمعأوالمدينةحعذهلحكميصلحمنإنأفلاطونقال.الفارابى

أعلىحقققدلكونوأن،للحقمحبايكونأنيجببأنهوصفهوالذي"،الفيلسوف

والفضائلالصفاتمنعدداذكروقدالخير)3(.معرفةأى،الحكمةمنمستوى

نأمثل؟الفيلسوفالحاكمأوالرثيسهذافيتحققهاضرورةرأىالئالعامةألانسانية

الجسديةاللذاتلاحتقاريالايكونأن،للكذبومبغضاللحقياقةمحبايكون

(1)أول.4

.221-222:ص:الإصلامفيالفلفةتاريخيرر:دى)2(

7340.:القسمالخامى:الكتابأفلاطرد:جمهررية)3(

505

http://kotob.has.it



دمث،الحدسقوي،والجاهالثروةعنبعيدا،القناعةشديد،العقليةباللذاتوألاهتمام

النقدمنالكثيرلأفلاطونوجهوقدوغيرها)1(.الخالد،والوجودللمعرفةمحبا،الطباع

منهنادأنهحدإلى،بالحكموالاستئثارالدكتاتوريةقمةيمثلالذيالرئيسهذاحول

فيرأوامنيدعلى،العشرينالقرنفيالديكتاتوريةبزوغعلىلأفلاطوناللوموجه

أدىماوهو،المثاليالمجممعخلقفيحلمهملتحقيقالأعلىالمثل-الفيلسوفالملكهذأ

وهتلر)2(.ستالينمثلرجالظهورإلى

الفاراب:كد*الفاضلة*المدينةرثيسصفات.

والاجتماعية،السياسيةفلسفتهلهبالفعلكانالفارابيأننرىالآخر،الجانبعلى

تحصيلو"كتاب"،الفاضلةالمدينةأهل"آرأءمنهامؤلفاتعدةفي!اعبروالى

منوغيرها"،الانسانيةالمبادئو"كتاب"،المدنيةالسيأساتو"كتاب"،السعادة

الفاضلة،الأمةرثيع!11إنه،الفاضلةالمدينةرئيسعنالفارابىويقولالرساثل)3(.

فيهاجتمعتلمنإلاا!لهذهتصيرأنيمكنولاكلها،الأرضمنالمعمورةورئيس

للرئيس،خصلةعضرةأثنىالفارابىيذكرا)4(.اعليهافطرقدخصلةعشرةاشتابالطبع

الفطنة،وجيدالحفظجيد،يقاللماوالتصورالفهمجيدالأعضاء،تاميكونأنمنها:

أعراضوسائروالدينارالدرهميكونأن؟للكذبومبغضاللصدقمحبا،العبارةحسن

فيكلهاهذه"واجتماع:يقولثم(.للجور)ومجضاللعدلومحبا،عندههينةالدنيا

الواحد،بعدالواحدإلاالفطرةهذهعلىفطرمنيوجدلافلذلكعسر،واحدإنسان

الرئيعى،لشخصعامةصفاتيكونأنيعدولاهذاوكل0011)6(.الناسمنوالاقل

4ص،م3002،الجاميةالمعرفةدار:الإصكندرية:اليرنانعدالفلفىالفكرملامحعطيتر:حربىد.(1) . .r

9اكلدPopperبربركارلالبريطاقالفيلوفذهب)2( 0 )Y Kال!ةآياتالث!عىالزيمأنإلى(1-499ا

علىالإصلايةجمهوريتهلاقامةيطسحجعلهمماقم،لونالأولىنشاتهلي-الفيلسرفالملككذاأيضاهرتأثرالحميئ

8!:نظرا0المثالحذا riticismح"ف!ا-!ولosopأ*ل!نأا!لن!اا.a orح//:ول.!فهـاكلافهpلم؟،

.041-ا2/93ام،829،الجبلدار:دروت2،ط:العربيةالفلفةتاريخالجر:حليلود.الفاحررممطحنا)3(

حصالفيالقرل11ام،609هـ-1334،المادةمطبعة:مصرا،ط:الفاضلةالمدينةأهلآراء:الفارابى)4(

لعدها.اومAVص:"الفاضلةالمدبنةرنج!

-AAص:السالق)5( AV.

M-ص:الابق)6( AA.
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يقللمو،عامةبشريةفضاثلالنهايهفيولكنها؟أفلاطونقالهممامسترحىبعضها

ص!.البىشخصعلىتنطبقأفلاطونيخلسوفمواصافاتإنالفاراب

الرغمعلى"إنهيقرل:حيثالقضيةهذهحولطيبةلفتةفخرممطماجدوللدكتور

مثليبدأحالمأنهإلا،أفلاطونامدينة"1مثلعلىأنضأهاالفاضلةالغارابيمدينةأنمن

الموجودعنبحديثهبدأهابل،بالدولةالإنسانوصلةبالعدالةجمهورلتهفيأفلاطون

فلصفتهبنودفيهيلخصالذكط"،الفاضلةالمدينةأهل"آراءكتابهيفتغفهو،الأول

لوجودالأولالسبب11هوالذى"،الأولالموجودفيالقرل11بفصلوالسياسيما،الإلهية

دائمأزليوأنهنقص،كلمنوتبرثته،الذاتيةصفاتهفيوبالقرل"،الموجوداتساثر

1(..إغ)..الوجود

القولينتقابللملأنهأ،منهجيةغيرومقارنةعلميةمخالفةيعدأرمسعرونجقالتهوما

القيممعالنهالةفيتتفقلاأفلاطونجمهوريةأنكماحكمها.تصدرأنقبل

موجودأفلاطونعندفالانسان.إنسانهوحيثمنالانسانكرمتالئالإسلامية

المدينة،حاجةعنالزائدينالأطفالبقعلمالأنهكما،المدينةقيامأجلمنفقط

النضبعلونفسهأفلاطونقولمعيتعارضوهذا،والمشوهينوالمرضىوالضعفاء

تكوينوفي،الخاصةالملكيةفيالأقرادحقوقيلغىأنهكما)2(.البدنعلىرشرفها

سنهفيحعممنكلبلأمه،ولاأباهأح!يعرفلاحئالأطفاليختلطحيث؟الأسرة

لاتالهصاوغيرههذأوكلوأمط)3(،أبأهمموالديهسنفيكانمنوكل،إخوتهفهم

ألاسلامية.القيممعيتفق

سينا:رابنالفارابعداكقيإلألوهيةالمطلب

أرسظو؟يمالهالظرابتأثرهل.ا

منالرغموعلىكبير.حدإلىاليونأنيةبالفلحمفةتاثرالفارأبإنأرمسترونجتقول

ط:الحريةالفلفةتاريخمحصرفخركط:ماحدد.وانظر:وبحمعا؟وما2-4،صالفاضله:المدتأهلآراء)1(

81915،الورىدار:بروت،ا 1 e ،.t

t.7:ايرنانعندالفلسفيالفكرملامحعطيتر:حربىد.)2( . -A t.

.02-1022صوإضكالاها:وتاريخهاالونانبةالفلسفة:مطرحلمىأصرفىد.)3(
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يعبأولا،إليهمتحدثولاالبشر،اهتمامأتعنبعيداكانالإغريقالفلاسفةإلهأن

الأن1،الفارأبيفلسفةفيمحوريةقضيةكأنتالاله"11قضيهأنإلا،الدنيويةبالأحدإث

الرغمعلىإنهتقولأنتريدأرمسترونجأنويبدواللة".عنبالحدثبدأترسائله

محوريةقضيةكانالالهأنإلا،المسلمينإلهمعجذريايختلفكانالإغريقإلهأنمن

11،الفارابإله11إنقولهاهو،القضيةهذهفيالكبرىالمغالطةولكنالفارأبما.رسائلفي

المرجودأت.كلمبداا؟اوأفلوطينأرسطو"إلههوكانالتعبير،هذاعلىالتحفظمع

يعتقدولم،العالمبخلقيتعلقفيماأرسطوفكرمنقريبابقىالفارابأنترىأنهاكما

دخلقد"الساكنالأزلي11الألهأنيعىذلكلأن،لمالعايخلقأنفجاةقررالالهأن

عندأخرىمرةالعبارهكذهرددتوقدمعه)1(.يتلاءملاالذمم!التغيرمنحالةفي

قالها)2(؟وأينسعديا،أمالفارابماقالها؟أيهماتذكرلموالفيومى،سعدياعنحديثها

سينا:ابنعندالالههالصظت20

جانبفيشنأابنتأثرقضيةعلىتركزسينا)3(،ابنلفلسفةأرمسترونجعرضفي

بالكلياتاللةعلمعنوقولهالفارابى؟عنقالتمامثلأرسطوبمالهالالهيةالصفات

حديثهاويتركز.بالنبوةوعلاقهاالفيضنظريةعنقالهماجانبإلى؟الجزئياتدون

175.(1.A History of God:)p
نأفجاؤتررالالهأن!قدلمالفاراي!إنتقولفهي(رمترونج،عندالمنهحيةاثماكلاحديوضحهذاولعل)2(

نأبالفرورةفيلزمالفبلسرف،لكلامتضردفيمتحصصع!كافاممطيقرلهاقدعامةعبارةوهى،لمالعايخلق

هو.منتحددلمولكنهاما،لأحدنسبتمدبالفعلتكون

وهوم(،3801-089مص/-428)037سينابنعليبنعبداللةبنالحينعلىأبوهرسينا"ابن11)3(

شراحأعظمس%جناابنيحدإحماعليا.شيياأبادـصارإن!يرتهفيجناابنويقولشية،اعرلمنفارسي

لهنهالعربيةالميةواضعأنهالبضيرى.المحدئةالأفلاطرنيةفيالإسلاجينمنتحدثمنوأفضلأرسطو،

ووضرحالأصلربصلامةجثمنأرسطولظرياتعرففيالفارال!حئأحدييارولكنلموأنه،الفلسفة

Albertالكبرأل!رتعنهوأحذAvicennaالفربلطعليماأطلق.المعان the Greatوصكرتالاكويئ،وتوما

و"منطقالحكصة"،والتمبيهات"،ر"عيردو"الإشاراتالنحاد"،11أشهرهاومن،المائةعلىمولفاتهتربر.وغكلمم

منوالد!نالفلفةبينللتوفيقعاولاتمولفاتهوتعد".الطبفيو"القانرن"،يقظانسحيو"رصالةالمثرقيين"،

قالاللة.معرفةصياابنعندالتفلسفوغا!ةالفارابى.طريقةعلىأخرىناحي!منوأر!رأفلاطرنوبين،ناحية

للصعرفة،تلقيماطريقةمنكلفيالميسوفستيحتفالنىإنتالكصاكالفارابى؟لمالعالا-فيالفيضبنظرية

لدونولكنلمهحوها،للغتهمالبشرعلىتزلثمواحدومردالفعالالعقلمنمعرفته!تلقىفهوكبها.وفي

الفلفةموسرعةالحفى:د.عدالمنعمان!:الحياؤ.فيالاشرارعنصياسيكجرانالانانيعحزالريعة

-1/4556:والفلاضة
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الالهأنيرىكانإنهفتقولالبساطة"،11!فةعلىسينا،أبنعندالالهصفاتعن

بالفكرسيناابنبتاثرهذاتربطوهيأجزاء.منمركبغيربسيطا،يكونأنيجب

وحدةعلىتعتمدوأنبدلا،لمالعافيوالكثرةالتعددأنيرىكانالذىالأفلاطوني

عنديعرفماوهوذاتها،فيالبساطةوهيالأحمى،الحقيقةهى،خارجيةأولية

أنهيرىكانكما.غيرهعلىوجودهفييعتمدلاالذممطالوجود"،ابواجب1الفلاسفة

في"يحركالا1اامحركا1"،معلل"غروجودهناكيكونأنبدلاالعقلافي،لمالعافي

الوجودهذأالكاتبةوترى.الكونفيوالتأثيرالعلةسلسلةبدأالذىوهوالوجود،قمة

؟الأديانعليهأطلقتماهووالتعدد،بالكثرةالمتسملمالعاعليهيعتمدالذيالشيط

.(1ا)اللهأ11

:الإخلاصل!ورةليبصفاتهمقارنةالفلاسفةعدالالهصفات.

اتفقاو"الفلاسفة"،القرآن"11أنإلىالمختصرالطرحهذأمنأرمسترونجتخلص

فاتصافه.الاخلاصسورةفيجأءلماإشارةفيذاتها،البساطةهوكاناللةأنعلى

،صفاتأوأجزاءإلىتحليلهأوتقسيمهاستحالةيعئمماا؟واحدا11أنهيعىبالبساطة

ولاز!خط،بعدولاخصاثص،أوعلةلهفليس،مطلقبشكلبشطالوجودهذاولأن

اللة،!تنتحدثحينفإنناذلكعلىبناءإنهتقوللذا.عنهيقالأنيمكنمايوجد

عنه)2(.نمحدثاخرشىءأكطوبنبينهللتمييزالمنفياتنستخدمانالأفضلفمن

قامتلذا؟السلبصفاتجانبإلىإيجابيةبصفاتتعالىأدفةوصفسيناابنولكن

إناابقولها:الأولىللعلةنحبهاالئ"،الإيجابيةالصفات11بعضعنحديثهبتأويلالكاتبة

نأنعلمفلأنناعنه.الأشياءبعضنفترضأنيمكننالذاالأشياء،كلمصدرهوالاله

أرسطو")3(.قالكمامحضعقلأنهبدولامحض؟خيراللةأنبدفلاموجود،الخير

تأثرهوهي:سيناابنعندبالألوهيةتتعلققضاياثلاثعلىالكاتبةركزتإذن

183.182-(1.A History of God:)p

.d2(أول(

فكرذوهذد.سجانهالذعنالصفاتكلنفىابطةا11بتعبريت!صدكادصينااب-أدأرمشرونحتفترض

إدراكاالذإدراكالمصكنكرمنكانلماأنهأفلرطينرأىفقديا.النقرلمنوليس،الأصلفيأفلوطه

لدبناالئالفكردحبال!لببصفاتنمفهأذإلاالحالةهذدييمكننافلاإمجاية،لصفاتوصفهأىباضرا،

دارلر:ت:؟المطبوعاتوكالة:الكويت5،طاليرنار:المكرحريص:لدوىالرحمنعدد.الظر:.الأولص

ياابنوصفكما.عنهزأئدؤولشتالذاتعينعيالصفاتإدلحقاليااب!أما.ا26ص،7691،القلم

اللب.صفاتجافإلىإمجابيةلصفاتتعالىالد

)3(ول.14
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http://kotob.has.it



يتعلقفيمابأرسطووتأثرهالوجود"،واجب11عنالصفاتنفىفيالمحدثةبالأفلاطونية

القرآنمعيتفقالفلاسفهرأيبأنقولهافيالكبرىوالمغالطة،الايجابيةالصفاتببعض

سورةفىجاءكماواحد"،11أنهأك!ذاتها"،البساطة11هوبأنهتعالىدفةوصفهفيالكرم

.الاخلاص

تعقيب:

أرسطو:بمالهمقارنةسيا،وابنالظرابمنكلعندالإلهيةالصظت10

أرسظو:كدايةولامحرك.

بحركةلا"متحركو"غيرو"ساكن"،"أزلي"،أرسطوعندالأولالمحركأرالاله

لا"عقل"،أنهيرىارسطووكانله)1(.أبعادولاأجزاءلاوهو،عرضيةولاذاتية

وهذاواحد،أنفيومعقولوعاقلعملوهوالأشياء؟أكمللأنهاذاتهإلايعقل

11،يتحركالا1لمللعاالأكبرالمحركأرسطو،ف!لهالسعأدة)2(.أنواعأحمىيهبالتعقل

لهولي!ستأبدا،شيبايفعللاأرسطوف!لهايحركه".1فقطبل،لمالعايخلقلاوحر

ديورانتويعلق)3(.ذاتهفيالتفكيرهوالوحيدوفعلههدف،ولاإرادةولاركبات

ملكإنهأرسطو،بهيعتقدالذىالالههذافقير،إلهمنلهايا1قائلا:أرسطو""إلهعلى

درجةإلىوالفكرالتأملفيلسوفنأأب!لقد..بالفعللابالاسمملل!شيئا،يفعللا

وهوفيه،خياللانوعمنإلههان..اللةعن.ممفهومهالتأملهذأأجلمنضحىأنه

ا)"(.الأشياءاصراععنبعيداالعاحىبرجهفيمنعزل

الظراب:عندالألوهية.

موجود،لكلالأولوالسبب،بذاتهالوجودالواجبهو،الفارابيعندالله"11

ويلزمتامإذنافرجوده1نقص،أىعنيترهوأنوجود،أولوجودهيكونأنويلزم

-yvtصوإشكالاها:وتاريخهااليونانيةالفلسفةمطر:أصردد.)1( vvrالفلسفةتار،ت:الفاخورىحناوانظر؟

/1.87:العربية

27.-ه274صوإشكالاثا:تاريخها:اليونانيةالفلفة)2(

:بروتد،طالمثعشع:محصداللةتحد.ترجمةديوىخحرنإلىأفلاطونمنالفل!فةقصة:ديورانتول)3(

.11-4ا13صام،-859مى5041،المعارفمكة

.411ص:الابق()4
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ا)1(.اوالغايةوالفعلوالصورة3المادمثلىالعللىعنومزهاالوجود،وجوددـأتميكونأن

وعالم،،وحكيمخض!،!عات!!،خضخيربأنهسبحانهالخالقالفارابييمفكما

جلالهجلالباري11أنأيخ!اويرىوالبهاء)2(.والجمالالكمالغأيةولهوتادر،وحى،

أجزاءستشىءعنايتهيفوتولاخردلهـ-حبةمثقالعنهيعزبلا،العالمجميعمدبر

صفاتهوأن،والجلالال!صالعلىتدلاللةأحماءأنالفارابيرىكماا)3(.المالعا

)4(.جوهرهعنتختلفولا،سبحانهوجوددعينهيبل،الذاتعلئزائدةليست

ألتةإنمولهمثللالهه؟أرسطوبوصفالواضحالفارابماتأثرستالرغموعلى

بصفاتجلالهجلالبارئوصفالفارابماأنإلامحض؟وخيرمحفوعقلسبحانه

يخلولا،وتمجيدهسبحانهاللةتعظيمأنكما(.ا)وحقا،وحكيملماعا1إنهفقالأخرى

عنهالشريكنفىفيالقول11:المثالسيا!علىفيقولاللة،عنالفارابىحديثمنه

ومجدهوجلالهعظمتهفيالقول11وا)7(؟اسبحانهعنهالحدنفىفيالقول11وا)6(؟اتعالى

.ا)8(الىتعا

شنا:ابنعدالألوهه.

صفةعلىسينا،ابنعندالاله"11صفاتعنحدلثهاأرمسترونجركز!

وحدةعلىالكثرةأعتمادإمكانيةعدمعنأفلوطينماله.مماهذاوربطتا؟البساطةا11

وصمهجانبإلى،أساسيةبصورةالسلبيةبالصفاتالإلهوصففقدلذا،خارجية

وصفسيناابنولكن.والحكمةوالقدرد،،الحياةممل:الايجابيةالصفاتببعض

لاأنهعنهايلزمالى،المطلقةالوحدانيةمثلعدة؟بصفات،سبحانهالوجود،واجب

يلهالفارابه:الرصالاتبعضنيالمرضيةالثصرؤهـ(:593)تطرخاذمحصدبنمحصدنصرأبوالفارايي:)1(

57.ص،0918:ليدنطبة:دير!ىللاضاذالألمانيةباللفةضدمة

.58ص:الابق)2(

.22-ة5ص:الابق)3(

لضقرلهحولأكثرلتفاصيلىالممدرهـنفى!،21-1ص::انظ22-23؟ص:اغاضلةاالمديخهأهلآراء)4(

2.82/:وتطبيقهمنهج؟الإ!دميةالغلسفةلضوانظر:.الالهصفات

.11عر:الفاضلةالمدكةأهلآراء)5(

.4ص:الالق6()

.8-9ص:الالق)7(

(A)51ص:السالق.
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ولا،الأخرىعناحدأهماتنفصلانلافيهوالانية)1(الماهيةإنوقالحال،بأييتكثر

لذأأخر،كا+أوفاعللأيتبعالشالوجود،واجبأنكما.التركيبعليهيدخل

لواجبوصنطفيتأثرهسيناابنعباراتبعضفيويبدو)2(.ماكعيتهعينهوفوجوده

سواء.حدعلىاصيى،الأفلووالفكر،الأرسطيبالفكرالوجود

عنه،المشاجمحاتبسلبيوصفانيجبالوجودوأجبانيرىسيناا+كانكما

له،ضدولا،لهشريكولاله،ندلاافهو1:قولهمثل،إليهكلهاالاك!افاتوبإيجاب

كماا)3(.سىءاكلعلىالبرحعانحعوبل،عليهبرهانولاله،حدلاوأنهوجل،تعالى

لكانتاتومه،أجزاءمنمركباكانلولانه،بسيطبأنهالوجودواجبسيناابنوصف

فكرةأنإلا)4(.بذاتهالوجودواجبصفةعنهوارتفعتبأجزأئه،إلايتملاوجوده

والتنزيه،التوحيدهما:وأضحينأساسينعلىالأصلفيتقومسياأبنعندالألرهية

.()ظاهرةأرسطيةعناصرعلىأشتمالهارغم،الاسلاميةالعقيدةمعبذلكفتلتقى

بالافعلأتهماسينا؟وأبنالفارابىعندالألوهيةلفكرةالموجزالعرضهذامنويتضح

الواحد11إنقولهمامثلأرسطو؟عباراتبعضورددا،الأرسطيةبالفلسفةتأئراقد

أحيانا،أرسطوبلسانيتحدثانكاناألهماعليهمااخذفقدلذاا)6(.اذاتهيعقلعاقل

وخيرمحض،عقلالوجودواجبإنقولهمامثلفي؟اخرىأحيانفيأفلاطونوبلسان

ولا؟الإلهيةوالصفاتالأحماءمنوالسنةالكتابفيجاء.ممايلتزمالمأفماكمامحض.

الوحرد.هيالإنئة:)1(

مرصى،!رضىمححدالأصاتذذكقيقمدكرر:إلرايمد.لهوقدمراحعه)2(:الالمياتالثفاء:سينا:ابن)2(

هـ-0138،اتمحدةالعربيةالجصهورية:القرمىوالارشادالمافةوراردالقاهرد:زايد:وسيدديا،وصيصاد

الازحي:كمالالعربيةإلىنقله:الاصلايةالفلسمةتاريض:فخرىماجد:وانظر347؟344-ص،ام069

.02ءص،7491للر:المتحدةالداربر:ت:

-)355الالهياتالشفاء:سيا:الن)3( r5 t 2/ :(T.

عندا"!هلرهيةقصيةحولوللمزيد.-3،72473/:الالجات:الثاكالق!م:والتنبيهاتالإشاراتصيا:ابن)4(

التفاصيلستلمزكدمدكررإبراهيمللدكررالإلهياتمنالآولالجزءمقدمةست2،ا2-0صانظر:صيا:ا+

تحميئمدكرر:إبرايمد.لهوقدمشاحعه1(:)الالهاتالفاء:الرحود.واحبصفاتويياابتقالهماحرل

)بمناصةالمتحددالعربيةالجمهورية،القوميوالارشادالثقالةوزارذالظهرد:زايد:وصد،قنراقيب19الأصاتد.:

.22-ا10/ام،69هـ-.أrA.الرنيى(،الشي!ألمب

.121/الشماء:)3(

2Ar/ونطبيقه:منه!:الاسلابةالفلسمةيمدكرر:إلراهيمد.)6( - AT.
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نأستنجدلا!س.رسولهبهيصفهأونفسهبهيصفلم.مماتعالىاللةنصفأنيجوز

الوصفلأن،حكيمسبحانهبأنهيوصفأنالأولىفمن،عاقلبأنهتعالىأدئةنصف

كماالفلاسانة""إلهاحمهجديدأ،إلهاخلقاأفمايعئلاهذاأنإلايرد)1(.لمعاقلبانه

استخدامفيبوضوحظهرجديد،وأفدبفكرالتأثربابمنهوبل،أرمسترونجقالت

خاصة.بصفةالوافدةالفلسفيةالمصطلحاتمنعدد

بابطة؟الوجودواجبوصفمعالكربمالقرآنيتوافقهل2.

وصفمعيتوافق،بالبساطةالوجودلرأجبالفلاسفةوصفإنأرمسترونجتقول

11"أحدلفظإنالعلماءقالوقدألاخلاص.لسورهإشارةفيا؟واحدا11بأنهدلةالقرأن

لهبالوأحدتعالىأدثةوصفوأنا؟واحدا11.ممعئاحد!)2(،الفههو)قل:تعالىقولهفي

نفىفهومعهثالمالاواحدأنه:الأول.تعالىاللةحقفيصحيحةوكلها،معانثلاثة

ولاشقسملاواحدأنه:والثالثله؟شريكولانظيرلاواحدأنه:والثانيللعدد؟

ومنه)3(،المشركينعلىالردلقصدالشريكنفيالسورةفيالمرادأنوالأظهر،يت!بعض.

الجلالصفاتمجامععلىايدل1ا"أحدالفظإنوقيلوأحد.إلهوإلهكمتعالىقوله

لسورةتفسيرهفيسيناأبنرقألا)4(.االكمالصفاتجمغعلىأدلة"11دلكما

التركيبأنحاءعنالذاتمترهي!صنماهوبالواحديةالمتصفإن11:الإخلاص

الحق!يقةفيوالمشاركةوالخيزكالجسميةأحدهمأيستلزموماوذهنا،خارجاوالتعدد،

.(ا)للألوهةاالمقتضيةالتامةوالحكمةالذأتيةوالقدرةالرجودكوجوبوخواصها

والتركيبالجسيمةونفى،تعالىاللةعنالشريكنفىهو،الآيةفيبالوأحدفالمقصود

الوأحدخواصفيالمشاركةنفىأيضاتستلزمهناالواحديةأنسيناابنزادوقدوالتعدد.

الكاتبة.تقولكماالبساطةفقطرلش..إغ،.والحكمةوالقدرةالوجودكوجوب

.151صالاصلاية:الفلسفةفيعبدالغئ:المقصودعدد.)1(

.ا:الإحلاص)3(

تحقيق:التزيالعلرمالتسهيل:الأندلسىناطيالضالكلىحزىب!أحمدبنمحمدالقاصمألر:ئحزتاالإمام)3(

.544هـ4/م،7391،الحديثةاليهبدار:مصرعرض:-عص!إشاميموإالرنىعبدالمنعممحمد

.631:اثاكالمحلد:يلالتاوارأصوالتزفىأنرار:الصاوىتفسر(4)

للسور!.تضيردوجناا+-منمأخردالقرلىوحذا31،أ-051ص03الجزءالمحاو:,9_:الآلرسي)5(

3%5

http://kotob.has.it



سينا:ابنوالظرابىعدبالفيضالخلققضية:اكلثالمطلب

والنوة:بالوحيالعشرةالعقولصلة.أ

الفيضنظريةتبىسينا)2(،وابن)1(،الفارابيمنكلاإنأرمسترونجتقول

.الكنديقالكماعدممنالخلقفكرةتبىمنبدلا)3(،لمالعاخلقلتفسيرالأفلوطينيه

نأإلا؟الخلقلواقعالقرآنرؤيةعنالرؤيةحذهاختلافمنالرغمعلىأنهوتضيف

الأنبياءعنهاعبرالئ،الحقائقلفهمالأفضلالسبيلهىالفلسفةأنرأى،الفارابي

العثمرة،العقولأنيرىكانإنهفتقولسينا،ابنأما)4(.مجازىشعرممطبأسلوب

العالمأو،الاتصالحلقةوتمثلالبطليموسيه،الأفلاكتحركالئهيالأرواحومعها

هذهأنالكاتبةوتضيف.والسفلىممطالراسالعألمينبينأو؟والإلهالانسانبينالوسيط

العقل،طريقعنوليس،المخيلةأي؟لمالعاهذاخلالمنوأنه،امخيلة"1تمتلكالعقرل

وأ،القدسروحهوعالمنأفيالأضرأوالعاشروالعقل.اللةمعرفةإلىالانسانيصل

.()والمعرفةالنورمصدر)أ!لا(جبريلأو،الوحىملك

والذيالتأملى،وبالعقلبعالمنا،يتصل،عملىعقلمنالبشريةالروحوتتكون

منيصبح،تقولكما،وبذلك.جبريلالوحيرسولمعألفةفييعيعقأنيمكنه

فيوهي؟الالهعنذهنيةصورةتكوينتتعل!،حدسية.ممعرفةيحظواأنللأنبياءالممكن

فوقتسموالئوهى،العشرةالعقولهاتتمتعالىللمعرفةمماثلةتكونالحالةهذه

تقولكما،النبوةبحربةلتفسيرسيناابنتبناهاالئالنظريةهىوهذه.العملىالعقل

175.(1.A History of God:)p
184-183..id،. pp2(ول(

عدم،منالمباضربالحلقيقللملذاالكئرهـ؟عنهيصدرلاالواحدإذيقولم(7y.-1)50أفلوطينكان)3(

صدورأوفيضكيميماإلىالظريةهذدوثرأبشر.غرالصدورأوبالفيضمالبلالمقحس،الكابيقولكصا

كهيفيضالرحردواحبأوفالواحد،.العقولأوالفيرضاتمنطلةبراسطةوذلكالواحدعنالمرحودات

الأولالعقلبينو!ظمركزفيوهى"،الكليةالفس11تفيضالعقلهذاوعن"،الأولالعقل11أو"الإلهيالعقل11

-134:صاليرنافي:الفكرحريف:بدوىالرصعدد.انظر:محرس.إلاعنهايصدرولاالمحسرس،لمرالعا

.6pediaلأحء+هوانظرةأ؟04 org/ wiki/ Plotinus# Emanation_byنهـا.ne//:ptth wi

4)!.":4ءك175. A Historyof)

184.183-.d". pp5(أول(
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ء.)1(
لجومسترر

الصوفية:والتجربةالفطلالعقلبينالملة20

بالعقلالبحيبأتصالوقولهسيا،أبنعندالنبوةنظريةبينبالربطأرمسترونجقامت

العادينللبشريمكنخلالهأ،منوالى،الصوفيةالتجربةوبينالوحى،ملكأو،الفعال

والمنطق؟للعقليركنلاولكنطفلسفيا،مقبولاللة،عنتصورأوبرؤيةيحظوأأن

سيناابرقدمفقدالذهية.والصورةالرمزأممطالمخيلة"،11أدواتطريقعنوذلك

معالمباشراتحاده)!(،محمدالنىأحكمحيث؟تقولكما،للوحينفسياتفسيرا

التفسيروهذاالمخيلة".11جانبإلىالعاشر،بالعقلاتصالهطريقعنالمقدسالعالم

الديية.تجربتهعرضمنالفيلسوفالصوفيسيمكنماحعورأيها،في،النفسى

للوحي،انفسي"1لتفسيرسناابنتبئهى:الأولى،قضيتينعلىلحناتركزوالكاتبة

السبيلأيضاهوهذاأنهى:الثانيةوالقضية.المستثمرتينمنالعديدبهقالماوهو

الذممطللصوفيبالنسبةأيضابلفقط،للن!بىبالنسبةليع!،الفعالالعقلمعللتواصل

ا)2(.االصوفيةابالتجربة1يعرف.مماالحالةهذهفييمر

ثعمب:

المسلمين:العلطءقبلمنالفيضنظريةرفض.ا

الأفلوطينية؟الفيضبنظريةسيناوأبنالفارابىوخاصة،الاسلامفلاسفةبعضتاثر

بعضيرىولكن.مثلهبسيطإلاعنهيصدرلاالبسيطأنذلكفيحجتهموكان

تأثيراأكانسواء،تعالىدلةكلهالتأثيريردسيناوابنالفارابيمنكلاأنالباحثين

(1Ibid)

الأوليةالمعرفةمبادئتذركالئفهذدـالقر-الثر.عدالكمالمراتتقابلوالئاحدس،تردعنصياابنتحدث

يمكنحدإلىاناسبمضعندالضعفمديد!تكونفقدالر،بينتتفاوت،معرفةكلأطصاعلىتقومالئ

منشخص!ككرنأنإذنافيصكن1خارقةقرفىإلىالاخرالبضعدتصلأماحينلضموحود-"غراعتارها

الحقللإلهامقبولاأعئ،حدط!تعلأدإلىالمقليمابابدئالاتصالوشدةالصفاء،ثددالضىمويد،الناس

ا!فوراالفعاالعقلالمحزوفةفيتالمدركار،قظهرلهصرهذفىـالمرقةالثحمىبلغوعندماثيء".كلفيالععال

المعلصين"ا.وبماعد-بالاصتدلالإلامعرقهاتنللاخرتتهيألاالئالقفاياتلك،بحثأوعاءدون،يدركوبدلك

اشابليعيى،العربيةالكتإجاءدار:أط:ا!أهوافيفرادد.أحمدلهوقدمحققهالنضى:أحوالصا:ا+

.591ص:الإسلاميةالفلفةتارير:فخريماحدد.1123صأم،هـ-329ا1rvالحلى،

)2(أول.4
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)1(.التاليةالعقولفيكتأثيرهمباشر،غيرتاثيرأو،الأولالعقلفيكتأثيرهمباشرا

للعالمتعالىاللهخلقمنالكريمالقرآنفيوردمامعلتعارضهانظرا،النظريةوهذه

أبوحامدومنهموحديثا؟قديماالمسلمينعلماءمنعددردهاعدم؟منبقدرته

إرإدته،منوتحدتعالىاللةقدرةتقيدناحيةمنالنظريةفهذهرشد)3(.وابن)2(،الغزالي

ناجةومن.منهإرادةدونتلقائياصدوراتعالىالفةعنصدروكأنهالخلقتصورفهى

بأنالقولوهوبديهيا،ولايقينياليسمبدأعلىقامتالنظريههذهفإن،أخرى

واحد)4(.إلاعنهيصدرلاالواحد

سيا:وابنالفارابيعندالنبوةنظريةنقض2.

وابنالفارابىمنكلعندالنبوةعنأخرىنظرية،الخلقفيالفيضنجظريةويرتبط

وأنه،للوحينفسياتفسيراخلالهامنقدمقدسينأابنإنأرمسترونجقالتوقدسينا؟

نظريةالفيلسوفينمنكلبالفعلاقترحوقد.النبوةتجربةلتفسيرالنظريةهذهتبئ

يطلقوالذى،الفعالالعقلتوسطالفارابذكرحيثللوحى؟النىتلقىهايفسر

نإقالكما.المفارقةالسماويةالعقولاخروححو،القدسروحأو،الأمينالروحعليه

الوحيمنهيستمدالذىالفعالالعقلدرجةإلىيسموأنيمكنهالفاضلةالمدينةرئيس

العقلطريقإما:طريقينأحدعنمتاحالفعالبالعاقلالاتصالأنإلىوذهبوالالهام،

34.-.338صالإصلام:فيالفلفىالتفكرأصالةالغئ:عبدالمقصردعبدد.)1(

دطيكرنلاأذهذاقولكممن11!لزمبقرله:واحدإلاعهصدرلاالواحدبأنالفلاضةقولعلىالغزالطرد)2(

فيهف...فرمهلراحدمعلرلاواحدوكلآحاذا،كلهاالمرحرداتتكرنبل،أفرادمنمركبراحدشىءلمالعا

انظر:ا؟امركبةعلةمنأو،واحدإلاالواحدمنيصدرلا:قولهمفيبطل؟واحدةعلةأمن،المركباتهذهوحدت

،8طديا:مليماند/:وتقدمتحقيق:بالفيضالفلاضةلقولنقضهلأوحه:الفلاسغةقافتالنزالمط:حامدأبر

لعمما.وما134صوانظر(441ص،المعارفدارمصر:

الغزالمي.لرأىموافقار(يهفحاء؟صحيحةغرواحد،إلاعنهيصدرلاالواحدأنقضيةأنإلىرثدابنذمب)3(

يجبالراحدوأرللحصيع،واحدالجدأأنعلىفهمالجصغرأيافا!تقر1:الرأىمذاقالكناقدارثدابنويقرل

عنهعدرالأولالواحدانوهرهذا،فدلهواليرمالمث!هرر11أنفيرأيهيقولمواحد".إلاعنه!درلاأن

دنجا:صلياند/تحقبئ:الأولالقم:التهافتهافترضد:ا!تراحع:.الجغايرةاالمرحرداتحميعأولاصدورا

المهررالجد!دالرأىهذار!ثدابن!صد!والذى7920.03،صام،هـ-33881689،ط،المعارفدار

عدالمعرفةنظرية:قاصممحمود/دانظر:و!طة".إلىلهحاجةلا،مطلقبدءأنهياعتارالمباشرالخلقهر"فكرذ

59.صد.س.،،المصريةالأنجلرمكتبة2:ط:الاكريترمالدىوتأو!لهارشدابن

.175ص:الإسلاميةالفلسفةليعبدالنئ:المقصودعبد)4(
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إلىالنبوةإسنادإلىعمدفقدسيناابنأما)1(.الإلهامأوالمخيلةطريقأو؟التأملأو

نإوقال؟النبوةلمرتبةانتقاصمنالفارابينظريةفيماليتجنبربمأ،المقدسالعقل

بلوغها)2(.الانسافيالعقليستطيعدرجةحمىأهوالمقدسالعقل

كصفيماواضحةالاسلامتعاليملأنالعلماءعندتبولاهذدـالنظريةأيضاتلقلم

كماوأنبياثه.اللةبينالواسطةبدوريقومالذىا!؟جبريلالأمينورسولهالوحى،

النىبتساوممطفالقولالفأرابي)3(.قالكمامكتسبةوليست؟فطريةالنبوةأن

باكتسابالقولإلىيفضىمصدرها،روحدةتحصيلها،ركيفيةالمعرفةفيوالميسوف

منيصطفيالفه1،تعالىاللةقدرهالذكطالاص!اءمبدأمعيتعارصتوهذا،النبوة

ا!اس!)هـ(.ومنرسلاائملالكة

؟النبوةتقابلالصوالةالتجربههل3.

تشنبط،الفعالالعقلمعوالتواصلالمخيلة"،11عنسيناابنقالهماخلالمن

درحةإلىنفهوترقى،العشرةالعقولمنزلةإلىالرصولالإنسانكتطيموالتأكلبالنضرإنهالفارار!رل)1(

طريقفهرالآخر،الطركقأمأ860ص:الفاضلةالمد!نة(هلأراء.الالهيةالأنوارتقلحيثالمستفاد،العقل

اثرنزلوحيمنإلياينقلونوماإلهاماقمكلوأنالأنبياء،حالهوهذاأنإلىالفارالماذبومد"المجلة"،

1Vص:الظضلةالمددنةأهلأراءنتانجها،!توت!يحة،المجلةآئارصت - Vt1،2،25صوانظر؟Alحول

إليهااشارالقأ"صلمأ(م!اء7حأ،4ء73لمأالمبدعةهذدـالمخيلةإلىالمحدثونالنفسعلماءتنبهومد.القضيةنفى

إبراهيمد..والرؤىالأحلامتتجالمخيلةتخترعهاالئالجديدةالصورذن،الحافظةالمخيلةحانبإلىالفارابى،

73.أ/!صام،689،المعارفدار:2ط:وتطبيقهفهج:الإصلاميةالفلفةفيمدكور:

.491ص:الاسلاميةالفلفةتاريخفخرى:ماحدد.)2(

69-1.89/وتطبتسنهج:الإسلاميةالفلفةفي!كرر:إبرايمد.)3(

فيالفاراوعلىاعتراضاتوللعلماء216.صالا!لاية:الفل!فةفيالفئ:عدالمقصردعبدد.5.7:الحج4()

إدراكأنيرىحيثالفيلوف،منزلةل!أحيالاالىيضعالفارابىأنأولها،حرابعددمن3ـالظر!ةهذ

!وحىماآخرموضعفييقولأنهإلا.المحبلةطريقعنتانالئالمعلرماتمنأحمىوالأملالعقلبراسطةالحقانق

الخلقلمعاكر!زةلهاتذعنقديةبقوذروحهافيكتصةالنبرذإد11فيقرل:العلسرف؟علىالنىلقدرب!علاثه

الرصلهيالئالملائكةوذوات،يبطللاالذىالكابمنالمحفوظاللرحفيماانتقاشصتضىءيخعهاالأكبر..ولا

برماناواتخذهذهـالنظركةرثدالنردكما72.صالمرضة:الئمرفىالفارالما:".الخلقعامةإلىالقعندممافتتلغ

معلوموالأنبياءالرصلوأنإنكارها،إلىجللا،تاريخيةظاهردالرحىأنأحدهما؟أصلينعلىيعتمدآحر

رة.%;المترالأمررينكرمنإلاوحردهمينكرولااللة،ستلرحىللناسالرائع!فعونالذدنوهموحودهم،

رضد:ادتن!".فهرتعالىاللةمنبوحىالرانعوضعهوالذىالفعلحذاعنه:حدستكلن111الثالماالأصل

المكتة:مصر:عمرانعدالجرادمصطفىراحعه::الأدلةمناهحعنالكشفو؟المقالفصلرثد:النفلفة

1،المحصردية 3 AA-ص،م6891هـern- Irv.
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إلىيصلأنتحديدأ،الصوفى،العاديللإنسانيمكنأنهذلكمعئأنأرمسترونج

11،المخيلة"أدواتطريقعنوذلك،الفعالالعقلمعالتواصلطريقعناللة"11معرفة

بلفقط،لل!خطبالنسبةممكناليسرأيها،في،التواصلفهذاالذحنية.والصورةالرمزأي

وقضية".الصرفيةابالتجربة1يعرف.مماالحالةهذهفييمرالذيللصوفيبالنسبةأيضا

يترعونمنباهتمامتحظى،التدينلظاهرةكمسير،الروحيةأو،الصوفيةالتجربة

غره؟دونبهايمرمنهايختصفقط؟،روحيةتجربةأنهاعلىالدين"11ظاهرةلتفسير

الروحيةالتجربة11مفهومأنوالواقع.النظاميةبصورتهالدين"11عنبديلابذلكفتكون

عنالعقلإقصاء.ممعئبلالفلسفى،.ممعناهالشى،العقلفوقتعلووالئ"،الدينية

ذلكإلىوششاراللاوى،يهودااليهودىالفيلسوفإلىأصلاتعود،الدينفيالتفكر

)1(.التاليالمبحثفيبالتفصيل

منالئالوحيدةالقضيةهىسينا،وابنالفارابعندالنبوة"11نظريةتكونوربما

تختزلفأرمشرونجالعقدى".التطور11فيرؤيتهاتويدأنهاأرمسرونجتدعيأنالممكن

النظريةهذهرفضواالمسلمينالعلماءأنإلاا؟االروحيةالتجربة11فيالآنالدين"11قضية

إليه.الاشارةسبقكما

ع!ءعي!

عدحا،الفكردمصدرإلىثرلمأهاإلا،المفهوممذا"الروحيةالتحربة11عنالجكررأرمترونجححدثرغم)1(

فلفته.صتحديثهاعندإلااللاوممط،!رداوهر

8?5
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الثالثاالمبحث

الإسلاميضبالفلسفضوتأثرهااليهوديضالفلسفضنشأة

اليهودية:الفلسفةنشأة:الأرلالمطلب

الفيومي:سعديا

الفهورملهمةكنت،الاسلاميةوالفلسفةالكلامعلمقواعدإنأرمسترونجتقول

فلسفتهميكتبونبدءوالذا.الاسلاميةالامبراطوريةفياليهودبينممأثلهفكريةحركة

تستدركوهي.اليهوديةإلىالأولىللمردميتافيزيقيةعناصروأدخلوا،العربيةباللغة

المسائلعلىجهدهمركزوابلالغلسفة،مجألاتبكلأنفسهميشغلوالمإنهمقائلة

والذين،اليهوديةالفلسفةفيكتبواممنالغربعلماءبعضرأممطتتبئفهي.الدينية

الإسلامتحدىيواجهواأناليهودفلاسفةعلىكانبأنهمالفلسفةهذهظهرربرروا

ال!ضابفيالشخصيالالهبينالمواءمةيحاولوأأنمنهمتطلبماوهو،بلغتهلهم

اليهود،فلاسفةأنالكاتبةوترى.الأولىبالدرجةالذهئالفلاسفةإلهوبين،المقدس

مثل:قضايا،عدةشغلتهم،المسلمينمثلذلكفيمثلهم

نأكيفيةعنوالتساؤلوالتلمود،الماتدسالكتابفيللإلهالمجسدةالصورة.

)1(.الفلاسفةإلهذاتههويكون

العالم.خلققضية.

)2(.والعقلالرحيبينالعلاقة.

فكرتوضحلمأنهاإلاتحديدا،القضايالتلكأشارتالكاتبةأنمنالرغموعلى

الك!ابفيللإلهالمجسدةالصورمعتعاملواكيفتخبرناولمتجاحها،الهودالفلاسفة

العالم،خلققضيةعلىعابرامرتأنهاكما.ميمونابنعنحدي!ثهافيإلا؟المقدس

إلىهذا.التوراةقألهلمأموافقينعدم؟منبالخلقأليهودالفلاسفةغالبيةقالحيث

ماغزارةورغم.والعقلالوحيبينالعلاقةقضيةعالجراكيفتوضحلمأفاجانب

فيكصا،الالهابتجسيد"0يوحيماولىاها!ات"1آياتلهالكرمالقرأنلأذ،كبرىمغالطةوهذد)1(

ايرراة.

185.184-(2.A History of God:pp)
&16
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علىواقتصرتحقه،الموضوعهذاتعطلمفهى؟بالمسلمينتأثراأليهودفلاسفةكتبه

ابنعنحديثهافيالانفسهالفيلسوفف!صتوضحلموالى،المجتزأةالعباراتبعض

هو؟الفلاسفةمرحلةفيأليهودية"الديانةرابتصوا1تتعلققضية3أت!صنوربما.ميمون

سعديابدأها،اليهوديةتاريخفيمرةلأولالملزمة"11اليهوديةالعقائدمنقائمةوضع

.ميمونبنموسىفائيةبصورةبلورهاثمالفيومى،

cSaadia)1(يوسفبنسعادياكان ben Josephفلسفىبتفسيرقاممنأولهو

نأاعتقدأنهكماواحد.ا!فيو"اعتزاليا"Talmudis،تلموديا)2(كانوقد،لليهودية

إلىالوصولأنيرىوكان.الذاتيةالعقلقدرأتطريقعنللهيصلأنب!مكانهالعقل

نإسعدياقال"،والاعتقاداتالأمانات11كتابهفي.شرعيواجبهولئةعقلانيتصور

الذكطحوالايمانولش،إثباتإلىيحتاجالذيهوالديئالشكحدوثإمكانية11

it2)الميرمى!وسفبنصعدىأوصديا)1( - AM)3بااللاييةفيأيضاويعر!مaon3تأ aadia،هر

العقائد:الانجلبزيةفي)وترحمبالعربيةوالاعقادات"الامانات11كالهألف.عربيةوثقالته،بالفيومولدمصرممي،

Doctrinesكا9Beliefلم:والاعتقادات an،)فينحرهمويحر(المقزلةعدالكلاميةبالمدرسةتأثررـالثديدفيهويدو

نأأرادلأنه،التكلفبعضبهلنرراةالعربىتضرهجاءلذا.،العقليالتفكرعلىتأويلاتهويقيمالترراة،تضر

وقدالتوراد.فيوالتشبيهالتجسيدكلراءمنويخفففبها،التزيهحانب.كلنمبهو!قوىاليهوديةالعقيدةعنيدافع

132.صالهودية:ومتصوفةفلايفةموسرعةالحفى:المنعمد.عدانظر:الاسلاية.بالفلفةمنهحهفياشعان

الاصلامى.لمللعاالهرديةعقاندتقممفيلرتجهوفاهحهم،الإ!لاميينالمتكلمينأسلوبمولفهفيالفيرمياتبع

بوحددالإيمانعدم،منللعالمالالهخلقمها:بادئتعةفياليهوديةللعقيدةتلخيصهفيبالمعتزلةتائرهوظهر

الميرمىبهدكما.للذاتالإلهصفاتومطالقةالآخرذ،روالحلردإصرانيل،بئحلاص،والبعث،وعدالتهالاله

لهذدـالذايةالإحلايةبالقيمالايمانإلىلا!لها،أتىالئلالمعجزاتالايمانإلىيشدلامرسىسمدةالإيمانأن

.751-5651/:ااوالصهيونيةواليهوديةالهرد11مرسرعة:انظر.العقيدة

القداسةيضفرنمنوهمالربانيين".11مدهـغالةوهوcTalmudismالتلحرديةإلىينسبمنهوالتلصودى)2(

ص:الهرد!ةومتصودةفلاضةمرصعةالحفئ:المنعمعبدد.:انظرالترراد.منأعلىمترلةويزلرنهالتصرد،على

المروياتأدخلواوالذ+تالهود،!تالأعظمالرادوهمالربانيون"أ11(والربيور"11فرقةإلىسحد!اريتصى.9ا

المقدصات،منوعاوهاشريعتهمإلىرالمثا،المدراشرالمحتوادالدينيةالنصرصمذوغرهأوالتلحردالثفركة

لىامحفرطةال!كلأمرصلريعةوالمكحلةالمزلة،غرالثريعةالتلصرد،يعدونأكمكحا.البابليالسىبعدخاصة

اليردىالدينىالفكرظاظا:حند.انظر:التوراد.منمزلةأعلىايلصوديعدالريانيينكالبةوعند.التوراة

10،212ص:أطراردـومذابه 4 Vفرقةالربانيونويقابل.511ص:اليهرديةوتصرفةفلاضةرمرسرعة

عددححمتقلصومدوغرها.والتلمردالثفويةالمروياتوترفض،المقدسالكتا!باسفارإلاتفسلاوهيا؟القرأؤنا11

القرائين،منالزواختحرمالتلحردفيالرلانييروشريعة.لمالعاأخاءفيالربانيينالهردانثارمع،الحدثالعهدفي

هذه!إلىالقرانىعردؤبرفضالفيرمىسدياومهمالربانيينبعضأفئوقدالزنا.منالزواجهذاوتعتبر

.2د5-2د472،4ص،ومذاحه3أطراراليهودىالدكئالفكر.الربانجين
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1(.ا)ادليلإلىيحتاض!

والئعدم،منالخلقفكرةهي،يوسفبنسعديالهاتعرضا!خطالانيةالقضية

مننسبتها،عبارةعنهتوردأرمسترونجولكنالأفلوطيئ.بالتضسريقبللموتبناها،

عدممنالخلقفكرةإنأرمسترونجتقول.الحالتينفيمصدراتذكرلمو،للفارابيقبل

غيرالفلاسغعة"إله11لأن،عقلانية.ممصطلحاتشرحهاويتعصرفلسجة،.ممصاعبمحاطة

الماديلمللعايمكنكيفت!ماءلأنهكمابالتغيير)2(.ليقوممفاجئقراراتخاذعلىقادر

معتت!تالئ،المقدسالكتاببروايةسعدياأخذلذا.بالكليةروحياأصلهيكونأن

)3(.السليمالمنطق

الحكصةوهئ؟للخالقثلاثإيجأبيةبصفاتسعدياقالفقد؟الصفاتقضيةعنأما

الثالوثفيالحالهوكما،منفصلةأقانيمليستأنهاعلىواكد،والقدرةوالحياة

نأتستطيعلاالمحدودةالبشريةلغتناأنإلا؟هيئاتأوجوانبمجردهىبل،المسيحى

نأفقطيمكننا،الالهوصففيالدمةأردناإذأإننايقولكانلذا.أدئةحقيقةعنتعبر

أدقبالوحىالمتجلىالمقدسالكتابإلهأنسعديايرىلاواخيراموحود.إنهنقول

فقطهيالعقلوظيفةوأن،الفلاسفةمنأعلىالأنبياءأنيرىبل،الفلاسفةإلهمن

)4(.منهجيةبصورةالمقدسالكتابتعاليمتوضيح

أنهرغم،واضحةبصورهسعديافلسفةتعرضلمأرمسترونجانالملاحظ*ومن

مدىتوضحلمكصا.بعدهجاءمنأثرهاقتفىالذياليهود،فلاسفةكبأرمنيعد

كانأنهأمالهودية،للديانةإضافةهوفعلهماكانإذأماولاالاعتزألي،بالفكرتأثره

المرحلةهذهعلىتطلقفلمكذلكالأمركانوإذا؟كلاميوفلسفىفكرمجرد

"!الفلاسفةإلهامرحلة1

185.(1.A History of God:)p
ا!حل.احدامن381صانفرالغارا!.لانعلىأيضاهذدـالبارةأرسترونجذكرت)2(

.d3(أول(

البهدىإزقالتحيث،الكنديمعفعلتالفيلسرهـكماصفة!حدياعنتفلمأرمترونجأنحنا،ويلاحظ

انظر..عدممنبالخلقلقرلهحقافيلسرفايعدلا

.186(4.A History of God:)p

521
http://kotob.has.it



تعقيب:

:الاسلاموفلاسفةايهودالفلاسفةبينالاختلافبعفنقاط.أ

يا:القضبعضفياليهودفلاسفةعنالاسلامفلاسفةمنطلقماتاخلاف.

علممنب!لهامظهرتاليهوديةالفلسفةبأنتقرأرمسترونجأنمنالرغمعلى

وقدوالتأثر.التأثيرلظاهرةكبيراامتماماتوليلمأنهاإلا،الإسلاميةوالفلسفةالكلام

الكتاببعضأنحدإلىفقط؟الظاهرةهذهتدرسالغربفيمؤلفاتعدةظهرت

يذكرواأندونأليهردفلاسفةكتبهابعينها،فقرا!ذكرواالغربفيالمعاصرين

أصولها)1(.إلىالمعاصرونالكتابوردهامصادرها،

التوراةفيالإلهتجسدفكرةعنمآجولغيرتعميماتها،حأرمسمرونجأنكما

المسلمين.فلاسفةعلىالفكرةتعميمثمفلسفيا؟المشكلةحلاليهودفلاسفةومحاولة

اللةتعالى،كاملةبصورةمتجسدإلهعنتتحدثالتوراةلأن،التعميميحتمللاوالأمر

وتناولها!لا،يعقوبمعالإلهصراععنتتحدثفالتوراةكبيرا.علوايقولونعما

فوردبايكليمالقرآنفيأطالكثير.الأمثلةمنوكيرهاا!،إبرأهيممعالطعام

ظاهرها،في،توهمقدوالىتعالىالئهبصفاتالمتعلقة)2(،المتشابهاتالآياتمنالعديد

تحملأنهاهو،الآياتهذهفهمفيالأصلولكن)3(؟المخلوقاتصفاتمعتتشابهأنها

البصرأ)"(.السمغوهوشيءكمثلهالينس:تعالىقولهعلى

وثعائرهم؟دينهمأعولإلىالاسلام*سفةأضافهل.

الفلاسفةبخلافديهم،بأصولاليهودالفلاسفةبتمسكالايحأءأرمسترونجتحاول

الجهادمنعدتم11قال:الماضفيالحكماءأحدإنالقلر!"افرائض1كابهفيفاقرددا!تقالاثمالسلعلى1()

انظر:.الإسلاميةلأصرلهاردهاالكتا!أحدأنإلاالأكبر".للجهاداضعدواوالآرالأصغر

dge Companion to Medieval JewishPhilosophyىفFrank .D .H & Leaman .0 (eds:). The Cambr

,205.Cambridge& New York: Cambridge University Press,,3002 p

آلأ..،محابهاثوااخرال!ب(لمهنمخكطثإياثنهإئ!بعفينأنزلائذياهو:تحالىتال)2(

.7(اد:عمر

ربكزؤجاءتعار:ومرلها؟5:اطه9اسؤىآلعرشعلىلالزحمن:تحالىفولهالمثالصيلعلىانظر)3(

122.الفجر:ا(صفامفاوألملك

(t)11الآكةش:الورى.
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إلهصتمرتبةأدفىالمقدسالكتابإلهأنيرلمسعدياإنلتثحيث؟المسلمين

اللةايصضرأنحاولوابل،إلهينبينيفاضلوالمالاسلامفلاسفةأنالواقع.الفلاسفة

بعضفيوقعواوقد،اليونانيةبالفلسفةلتأثرهم،العقليةالمصطلحاتببعضسبحانه

تقدممالإصلاميةالفلسفةأنكما.يفاضلونكانوأأنهميعىلاحذأولكنالأخطاء،

على.دينهمأصولمنليست،عباديةشعائرحئأوللمسملين)1(،جديدةمعتقدات

أليوم،اليهوديمارسهاالئالدينيةوالممارساتالعباداتمنعدداأننجدالآخرالجانب

:الذياليهودمم!)2(؟والفلسفىالكلامىبالفكرتأثراالوسطىالعصورفيفعليابدأت

الاسلامي.الأثرإلىأصلايرجعأنهيبدو

!االص!إكلعليهايتفقعقائديةاسسأىيوجدلاأنهذلكستوالأكثربل

صياغةميمونبنموسىبعدهومنالفيومى،سعديأمنكلحاولومد)3(.اليهودية

ديئبناءفياليهوديةللعقائدميمونبنموسىشظمويعتبر.اليهوديةفىالإيمانأركان

محاولةعلىاعتمدوقدهذا،يومناإلىاليهودجموعبينالسائدموالتطم،كامل

فيسنعرفصها،عقيدةعثمرةثلاثفيأليهوديةالعقاثدوحددوأكملهاالفيومىسعديا

بنموسىوضعهاالىالعقاثدهذهأنلناوسيتضح)4(.ميمونبنموسىعنحديثنا

عقائدعيهاهىتكونتكاديهوديكلهايؤمنأنيجبأنهاوقال،ميمون

المسلمين.

تعيثىخالدذ،روحلهالانسانأنترمنالحدثةفاليهودية.الملينعند+البرزخ+لفكر-اليهردىالفكرتأثر)1(

لفيامالقولمععدهمتنافض!هذاولكن.اليهرديةالمرسرعةحسبإخريقىبتائرحاءمعتقدوهو،الموتلعد

حينفي،آخرمكانفيالإنانموتبعدتعيثىالروحبأنللقولممأدىمما،الزمانآخرفيقبورهممنالمرتى

:forGod.,222921انظر:.الموتمنالبعثفتضراالقبرلطالجسديبقى pلمcMankind: Searchالمرسرعةوانظر

-lette=811:الهود!ة &I artid!3"؟http:// www! ewishencyclopedia. com/ view

.216(2.Mankind: Search for God:)p
Barمت!فابارايهردىالمصطلح؟لذلكمئال Mitzv hلإيرتعبرهرالومايا"،ابن11حرفيايعيوالذى

:يومعاماكرثلائةالفئبلرغعديقامالذىالاحتفالإلىيثكلكصااليهردى؟صسفىوالثرعيالدمحطاصلرغا

عاددأص!ءالاحتفالوهذا.اليهوديةالريعةحسبالفرائضبأداءمكلفاعندهيصبحالذىالىوهرواحد،

اللرعفالتلصرد.ظهرردـفيعندالقرنهذايىإلاذاتهالممطلحيعرفولمفقط،عرالخاصالقرنفييهردية

.Ibid.,213انظر:اليود.حئأواثماأوالتررابدأملىلهيوحدالااليهردعدالنكلصأو

(3 .ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/Jewish-principles_oCfaith)

.216صاليهردية:الديانةتاري!:-حيفةمحسدد.)4(
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الالهية:الصظتفيالاعراليبالفكرسلىياتأثر.2

سعديا:عندالالهيةالمفات.

الحكمة؟للإلهفقطصفاتثلاثعلىسعديااقتصرلمأرمسترونجتوضحلم

سعدياإن،العمومصيغةفيقالتفهي؟خاصةالصفاتهذهولم،والقدرةوالحياة

عنسعدياقالهوماالتأثر.هذاكانمجالأ!في،توضحلمولكنهااعتزاليا"،11كان

ثلائةعلىالصفاتفيبحثهميقومحيث؟المعتزلةرأىإلىالواقعفييعودالصفات

وتأويل،والصفاتالذاتبينوالتوحيد،السلبطريقعنتعالىاللةوص!؟مبادئ

،والحياةوالعلمالقدرةوهى،فقطإيجابيةصفاتثلاثتعالىللةأثبتواوقد.المتشاهات

هذامنويتضح)1(.المطلقالمماثلةنفىفيمذهبهمليسلمالذاتوبينبينهاووحدوا

ذاقا؟الصفاتوفيبلأئبتها،الىالصفاتعددفيفقطليسبالمقزلة،سعدياابنتأثر

العلم".11هىالحكمة"11بأنالقرلويمكننا

فالاله.الإلهيةالصفاتهذهمنأىعلىتشتمللا،الأعمالأغلبفيوالتورإة،

نإأرمسترونجقالتولذا؟البشريةالصفاتإلىأقرببصفاتيوصفالتوراقي

التوفيقلصعوبة،الفلاسفةعندوقفةإلىتحتاجكانتالمتجسد،الإلهصورةمثمكلة

لبئفيظهر؟بالمادياتمتب!التوراةف!لهالتحريدى.الفلاسفةوإلهالالههذابين

ليروهليلانارمنوعمودسحابمنعمودهيئةعلىسيناءمنطردهمبعدإسراثيل

حئيعقوبويصارعبل)3(،يعقوبمعحدثكماعبادهويساوم)2(،أعينهمبأم

حاءتلذااللة،عنبثمريتصرركلإبعادهر،اللبيئطرعنتعالىلتةوصفهممنالمعتزلةهدفكان)1(

الئهس:تعالىمولهمناتخذوااهمإلا،لتعطيلذلك3أدىحئالفىفيوبالغوايبية،عندهماللةصفاتمعطم

محكموحعلوهاذلك،فيإليهاستحواأسا!ا1(،1الآ!ةمنالررى:أالصر(ال!ئميئوهوثيءكفله

منالمقزلةغرضوكان.المحكمعلىحملهمجبالدىاثمابهمنعدوماالئالصفاتآياتعليهاوحملراالقرأن،

ائفاوى:أحمدالنتاحعدد.انضر:الصارى.عندايأتافيفكردعلىالرد،الذاتعينهيالصفاتبانالقول

الحصنأبوالامام133-1137صالناثر،ذكردونام،99.-مص0411:اط:مقارنةدراتالمقبدد:

/ا!م،099I-مىا01tالعصر!ة(المكنبة:يروت:المصلينواختلافاتالاسلاهنمقالاتالآشرى:

لعلملا،بذاتهمادرعألم،حي،فال!ة6واحدشىءوصفاتهالقذاتبأنالقولالىالمعتزلةانتهىودد26.-ه263

276.ص:الا!لامفيالفلفيالفكرتاريخ:أبوركاكعليعصدد..ذاتهعلىزاثدةحياةولالقدرذولا

.22-31/02:الحروج(2)

.12-82/02:اقكرين)3(
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أنهوالغريب)2(،غضبهعنتعبيراالنارويشعلكالرعديجلجلصوتهوأنالفجر)1(،

فلاسفةشأثرأنشكولاذلك)3(.علىيندمثمالخطأفييقع،معصومغيرإلهأيضا

إلهخلهتقدكانلووكما،للإلهالنظرةهذهمنغيرقد،الإسلامبفلاسفةأليهود

قبل.مناليهودتعرفهلمجديد

بالمعتزلة:سعدياتأثرتؤكدالغربيةالمصادر.

أكثرفيجلىوأضحالاعتزاليجمالفكرسعدياتاثرإن،الغربيةالمصادربعضتقول

الاستدلالمثل،المعتزلةستماخوذةاللةفياليهودكطللمعتقدعرضهفطريقة.جانبمن

الثلاثالصفاتللةأثبتكماعدم،منلمالعاوخلق،لمالعاوحدوثاللة،وجودعلى

مملسعديا،يقولواحد؟الخالقأنمعيتوافقلاهذاأن.مماول!شذكرناهأ.الئ

فكان.بالتركيبللاعتقادهذاسيؤدى،الذأتعنمنفصلةأنهاتصورنالوهإن،المعتزلة

فيكامنةتظلالمشكلةولكن،الذاتعينهىالصفاتأنهوبه،جأءالذىالحل

كلماتبثلاثنصفهيجعلناممااللة،وصفعنتقصرالىالمحدودةالبشريةاللغة

يثبتأنفبعد،المعتزلةعندالخمسةبالأصولتأثرهفيأيضاهذايبدوكما)4(.مختلفة

الوحدانيةوهما:اللةصفاتمنصفتينعنسعديايتحدثعدم،منالعالمخلق

.(التوحيد)فيالمقزلةفكرمنأيضامأخوذوهذا،والعدل

تأويلافيؤلهابالتجسيد)6(،الموهمةالصفاتتأويلفيالمعتزلةأيضاسعدياويتابع

لااللةإن،قولههى،التأويلفيسعدياوفلسفةا)7(.ابالقوةا1لليدتأريلهمثلمجازيا،

22-32.32/ايكو!ن:)1(

.3222/:النهسفر؟91181:الخروج()2

المرضرع:هداحولارصعلماصل.r-اi/1(-7/419:الخروجأيضا:وانظر.741-32/:الخروج3()

4صالحضارز:4ب،أم999،الجامعيةالمعرفةدار:ائلإصنجر:مهرانبيومىمحمدد.:انظر 1 -r 4 0 r.

(4.,Seltzer, .R,.M Jewish People, Jewish Thought: The Jewish Experience in History: 1sted)
937..PublishingCompany, Inc., ,0891 pلها)فأول،New York: Mac

(5 Nadler, .S & Rudavsky, .T,.M The Cambridge History of Jewish Philosophy: fromantiquity)

9002,,throughthe seventeenth century: Cambridge & New York: Cambridge University Press

vol.ول.572

937.05:(6 Jewish People, Jewish Thought)

5002.(7,Hughes, Aaron.,.W Jewish Philosophy:-A ,Z Edinburgh: Edinburgh UniversityPress)
."ه158.157-
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تأثرهذاقولهفيويبدو،مخلوقاتهمنشيءيشبههلاكمانحلوقاته،منسيئايشبه

أفعاله،صتالإنسان.ممسئوليةقولهفيبالمعتزلةتأثركماألاسلامى)1(.بالفكرواضح

تأثرمسألةعلىأرمسترونجمرتوقد)2(.عادلغيروعقابهاللةثوابلكانوألا

توضحح.دون،بالمعتزلةسعديا

سعديا:عندالمعرفةمصادر.

يأخذفكل،لدينهمتحيزاكان،الاسلاميةبالثقافةتأثرهرغمسعدياأنشكولا

يكنلمأرمسترونجولكن.رؤيتهحسبيطوعهثم،يناسبهماالأخرىالثقأفاتمن

الأغلب،فيكانوابأنهمأوحتوالذين،المسلمينبفلاسفةيتعلقفيمامنصفارأيها

بل،المعرفةمصادرالمسلمينعننقلفسعديااليونانجة؟للفلسفةنقلةمجرد

مقدمةفيسعديأيقولبالعقائد.ارتاطهاركم،لذلكتشرلمولكنهاومصطلحاتها،

الح!ى:أوليةمصادرثلاثةهي،المعرفةمصادرإنعتقار/ت"،و/7ا/لآطظتكنابه

وقد.والعقل،الضرورةإليهدفعتماأوالمن!ىوالاستنباطا،سعديابتعبيرالثماهد:1

بينيجمعإنهوقالالديىالتراثوهوديأنته،منمستوحىرابعامصدرأإليهاأضاف

ال!!اتبويعلقا،بالعربيةسعدياعليهأطلقاكما"،الصادقالخبر11وهما:،مصدرين

الديئ،للتراثالآخروالمصدرالمتوأتر".الخبر11بالعربعندالمعروفوهو،بقوله

أ)3(.!ا!مربيةسعدياعنهعبرأكما"المنزلةالكتب11هو

ا؟االصادقالخبر11قولهمثل،الحديثعلمألفاظحئأستخدمسعدياأنويلاحظ

عنعبركما.العربعندالمتواتربالخبريعرفهذأإنبقولهالكاتبعليهعلقولذا

ماوحوا؟االمنزلةالكتب11تعبيرواستعملالشاهد"،11بلفظللمعرفةكمصدرالحس

الإسلامية.ثقافتهيعكس

578.1/(1:The Cambridge History of JewishPhilosophy)
-038.937(2.Jewish People, Jewish Thought:pp)

(3 Langermann .Y Tzvi & Stem .J (eds.,) Adaptations and Innovations: Studies onthe)
interaction between Jewish and Islamic thought and literature from the early middle Ages to the

.late twentieth century: Paris: Dudley; MA: Peeters, .7002 pp. ;8-7 Jewish Philosophy: -A Z p
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سعديا:لفكرتنتصرأرمسترونج.

تطورمراحا-منمرحلةيمئلأنهعلىالفيومى،سعدياإلىأرمسترونجأشارتوقد

االعقيدةأصول11إلىأضافتتطور،مرحلةكانتبالفعللأنهاا؟االيهوديةالعقيدة11

فلاسفةمعالحالكانكماللعقائد،عقلىتفحسيرأرفكرمجردتكنولمالهودية،

بلوتأويلها؟الالهيةالصفاتعنالحديثمجردعلىيقتصرلمفكرهأنكما.الإسلام

كلعلىيجبالى"،الايمان"أركانأوالعقاثد"،11منقاثمةإضافةإلىالأثرامتد

و"الكتب"،الصادقالخبر11مثلممطلحاتاقتبسأنهكماجمحا.يؤمنأنيهودى

الإسلامية.العلوممن"،المنزلة

كما،الاعتزاليبألفكرتأثركيفتبينلمأنهاإلااعتزاليا"،11كانإنهقولهاوركم

"عقائديةاأمورفيواضحابالمعتزلةتأثرهكانفقد؟الغربيينالعلماءمنغررهافعل

نأيرلمأنهإلا،الإسلاميبالفكرتأثرهمنالرغمعلىإنهبقولهاامحفتوقدبعينها.

الفلاسفة.منأعلىالأنبياءأنرأىأنهكما،الفلاسفةإلهمنأدقالمقدسالكتابإله

بينمقارنتهافي،الموضوعيالعلمىللمنهجوليس،للفيلسوفتنتصربذلكفهى

بعضعرضناالذينالغربعلماءمنغررهافعلكما،الإسلاموفلاسفةسعديا

المقارنةلتصحالمشائين،الفلاسفةفريقمنيكونوالمحال،أكطعلىوالمعتزلةأرائهم.

المتكلم".11سعدياقالهوما"،المسلمينالفلاسفة11قالهمابين

الأندلسين:اليهودفلاسفة:اكفيالمطلب

يحوارحمتأئرواالذيناليهودفلاسفةمنكبيرعددالاسلاميةإسبانيافيبرز

بالفكرتأثرمنمنهموكان.قرونلعدهالاسلاميةوالحضارةالإصلام،لفلاسفة

0جابيرول)1(بنسليمانمثلالأفلوطيى (21 Solomon ibn Gabirol-5801ا،)

فيالهرد!ةالمدرسةثعراءآعظممن!ديحس.طيصانأيربألروشهـتحبريل،بنيليصان(يضاعلهيطلق)1(

با،فلقهفيالتمردسالتررادـولامن!تشلاوهرالصفا.إخرانفل!فةمنالكثرفل!فتهوتحكس،الأندلس

وضاعت،بالعربيةمفهالذىاطماة+،"ينبرعالرنيسيكتابه.عالميةأخلاقااليهرديةالأخلاقمنيجعلأنمجاول

الد.صتالعالمبصدرروتالالمنعب،أفلرطيئلمما.عبرىوملخمىاللاتيية،ن!ختهإلاتحفظلموالأملية،نمخته

مو-عةالحفئ:الجعمعبدد.انظر:.العربيةبالشخةتائرولكنه،المحدثةللافلاطرنيةاللاليئالنص!رلموهر

.92ص:الهوديةوستصوفةفلاضة
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عنالمادةصدوركيفيةتفسيرفيفشلولكنه،العالمخلقفيالفيضنظريةتبئوالذي

الذيالإنية"،11مثلمصطلحاتاستعمالهفيالاسلاميةتأثردـبالفلسفةويبدواللة)1(.

الموجودعنبهيعبرجابيرولأبنوكانالوجود.بهويقصد،الاسلامفلاسفةأستعمله

الضرطى)3(صديقبنكيوسفالأشاعرةبفكرتأثرمنومنهم)2(.الأولالسببأو

Joseph ibn Saddiqت(9tا)(cأليهودمعتزلةليهاجميستخدمهكانوالذى

قدراتناصتجداومتسام"،الفهمعلى"عصيأدفةأنالألوهيةفيرأيهركانالقرأثين.

مصطلحاتباستخدام،لمالعافيأدلةأفعالعننتحدثانالأفضلمنلذا،العقلية

عنها)"(.التعبيريصعبالىاللة،ذاتعنوليس،إيجابية

حداثيةتعدمؤلفاتمنلهم.مما،مجتمعاتهمفيتأثيراالأكرأليهودفلاسفةولكن

بنوموسىفاقودة،أبنباكحياشكبلافهمامجالها،فيوجديدةالمعاصر،بالمفهوم

بالفكراليهودمنالأندلسفلاسفةتأثرمدىبيانفيالأبرزتعدفمؤلفاتهما؟ميمون

فلصفتهفيأنإلاكثيرا،الاصلامهاجماللاوىيهودأأنمنالرغموعلى.الاصلامى

أرمسترونج،إليهاتستندالىالفكريةالأصولبعضيحلاءتوضحالئالقضايابعض

بل،الفلسفي.ممعناهاليس؟العقلفوقتعلووالئ"الدينيةانروحيةالتجربة11مضيةمثل

قضيةفيلهقيمةلا،تقولكماهذا،لأن،الدينفيالتفكرعنالعقلإقصاء.ممعئ

إلاالفكرةلهذهمصدرهاإلىأبداتشرلموأرمسترونجاللاوممط.قالهماهووهذا،الدين

ويهودافاقودة،ابنتحديدا؟الثلاثةلهؤلاءسنتعرضلذا.اللاوىيهوداعنحديثهاعند

.ميمونوابن،اللاوي

186.(1:A History ofGod)
59.(2.The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy:)p

(r)الأشاعرةمدهبيستخدمكانترطى،يخودىيخلوفوهر+لأأ،4!2+،لأبلالانجليزيةأكضايعرف

كط،الذاتعينهيالصفاتإنيقولكانالبمو.كوصخاصةالقرائين،الهودعدالمعتزلةمذهببهليهاحم

وكصال،نفسهالإنانيعرفعندماالحكصةوتدألالتةالمعرفةتحصلهيالحكةإنالصفا،ك!خرانيقولكار

للفضلاءإلايكرزلاالبعثإنويقرلالجسصاك،البعثينكرأيضاكازبالد.المعرفة.ممقمىيعكلأنالحكصة

33-36.ص:اليهرديةوقصوفةفلاصةمرصعةان!:الم!.عهدفير!حيةعوددالجازاإددلالعر

191.(4.A History of God:)p
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فاقودة؟ابنأولا:

فاقودة:بنباهيا

ibn"فاقودد)1(بنباهيا Pakuda Bahyهوعشر(،الحادىالقرنمنالثاني)النصف

ومن،الإسلاميةالصوفيةبالثاقافةوتأثروأالأندل!فيعاشواالذيناليهودالفلاسفةأحد

مختصرةبصورأرمسترونجعنهتحدثت".القلوبفرألضإلىامداية11مؤلفاتهأهم

بالفكرتأثرهأنكمافيها،تكنلماليهوديةفيأشياءبالفعلأدخلأنهرغمجدا،

الآخلاقفلسفةفينثرممطمصنفأولمؤلفهويعد.الوضوحشديدمزئفهفيالإسلامى

إسلامية،روحايحملالذممط،الصوفيالديىالشعركتبمنبعضسبقهفقد.اليهودية

أولكانفاقودةابنكتابولكنجابيرول.ابنمثلأليهود،الأندلسشعراءمن

فيالزححدكطللتيارظهورأولويعد،الجانبهذأفيالوسطىالعصورفيمولف

)2(.اليهودية

فييظهروالذممطالعقدممط"،التطور11عنتتحدثأرمسترونجأنستالركموعلى

تالتف!!ا.الإلهياتفيفاقودةأبنأضافهالذىماتبينلمأنهاإلا،الفلاسفةإلهمرحلة

عدم،منخلقالعالمإنالفيوميسعديامثلقالأنهإلابألأفلوطينية،متأثرأكان

كماخالتلهأنعلىيدلالعالمنظامإنقالبل،مصادفةالعالموجودفكرةورفض

واستخدم،الإسلاميالفلسفىبالفكرمتأثرأكانأنهكما.المقدسالكتابفيجاء

هوأرمسترونجإليهااشارتالئالأخرىالقضية.الخالقوجودلاثباتسيناابنأدلة

نألهمينبغىكماأدثةيعبدواأنأستطاعوامنحمفقطوالفلاسفةالأنبيأءأناعتقاده

عقلانية.معرفةعندهموالفلاسفةبالئة،مباشرةحدسيةمعرفةلديهمفالأنبياء.يعبدوه

الذىالأعمىمثلكان،لنفسهووحدانيته3وجودإثباتدوناللةيعبدمنإنقاللذا

كبهأهم.اليهوديةالجاليةتاضىوكان،بالأندلسسراقوسةليعاكأباقردا،وابنفاقرددبزيوصبنباهيا)1(

الييوديةالفلسفةفيكا!أ:لإنهوقلبالعرية،كبهالفصر"،لرازمإلىوالتيهائقلربفراثضإلىال!داية11

والأد!الم!لصيزفلاسفةمنالاقتباصاتمنكثروورالإسلاية،الأحلاقكبلهجعلىكروهو.الآحلاية

لالفرائضلاخمامههللاحبارونقددمنها،الصرفيهحاصة،الاسلاميةحاكمردـلجرلهالربانييزإنوقيل.العربي

37.ص:اليهرديةومنصرفة*سفةموصعة:انظرالقيبما.حا!علىالدنية

-502.402(2.Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy:)p
a V I
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1(.خر)آإنسانايقود

الهداية11كتابهإنأرمسترونجتقولالاتيم،فأقوددابنمؤلفإلىسريعةإشارةوفي

الناسمساعدةفيرغبةكتبهوقد،القويةالصرفيهنزعتهعنيعبر"القلوبفرائضإلى

الىف!صتهاإليهتنسبأنهاتعليقهافيمموأفياللة.تجأهالصحيحالسلوكأتباععلى

الأولويةدائمالها"الدينيةالخربة11أنوهى؟الأديانعنحيدثهافيدومالهاترسخ

تناقضوححي.اليهوديةمعلتعارضهاالمحدثةالأفلاطونيةرفضلذا،العقليةالفلسفةعلى

فأقودهابنقألأينتخبرنالموللأسفبالأفلوطينية؟متأثراكانإنهمالتلأنهانفسها،

)2(.الرأيهذأ

التجربة11قضيةعلىبالفعلركزالذكطهواللاوى"،ايهودا1أنلاحقا،وسنرى

3)إبشماينإيزيدورقالكما"،الروحية IsidoreEpstein).

تعقيب:

فالودة:ابنكابليلإسلاهيالأثر

وتطورها،الأدياننشأةفيالصوفيأو،الروحيبالجانبأرمسترونجاهتمامرغم

الىاليهودكط،الفكرفيالصوفيةالكتبأهممنيعدفاقودةابنكمابأنوركم

فاقودةابنأضافهمأعندتتوقفلمأرمسترونجأنإلا،القلوبأعمالعلىركزت

من،الاسلاميهبالمصادرتأثرهإلىتتطرقلمأنهاكما.اليهوديةتاريخفيالجانبلهذا

الغربن.الباحثيزمنعددلهاتنبهأدحطالقضيةوهيسواء؟حدعلىالسنةوالقرآن

فياستندقد،واضحبشكلفاقودةابنبهتأثرالذكما،الغزاليالإمامبأنالقولويمكننا

مفاهماليهوديةفيأدخلفقد،فاقودةابنأما.الإسلاميةأصولهعلىالاحيأء"،11كتابه

مادةيقدمأنمنيتخوفكانأنه،كتابهمقدمةفينفسههوقالكماأو؟حديدة

فكرأىعنيعبرلافاقودةابنقدمهفمااليهود)"(.ألفهعماتختلفمماما،جديدة

186.:4.p5هA History of))(

)2(أول.4

(r)الي!رديةتاريخحولالقيمةالمزلظتمنالعديدوله6291،ا-98،الم!ثهررين:الهودأحبارأحد

وتطررها.

502..ridgeCompanion to Medieval Jewish Philosophy: p(4همء!)a
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توضحلمالكاتبةأنإلا.وإضافةوتغييرتطويربالفعليعدماحوبل،فلسفييهودي

اليهود.الفلاسفةيدعلىاليهوديةالديانةتطورمدى

أعلىإنوقالالجسد،أعما)/منأعلىمنزلةفيالقلوبأعمالفاقود-ابنوضع

ألاقلوباعمالطريقعنتكونالمتدينألانسانإليهايصلأنيمكنفزلة

وكل؟اللهوحبأدئة،وشكربالئة،واليقينوالمحأسبة،،والندم،والتواضعكالاخلاص،

فيهايبدووكلها،خلقهوتعظيمالخالقعلىالقلوبتفتحموضوعاتمنهايرتبطما

فرائضاليهودفيينمىأنفييرغبكاذفقد)1(.الإسلاميةالصوفية.ممنهجتأثره

فصولإلىكتابهيقسموعوالجسد.واجباتمقابلفي،الداخليةالتجربةأوالقلب

عرضأول"القلوبفرائضإلىالهداية11كتابهويعد)2(.المسلمينمتصوفةكتبهماتشبه

الىالداخليةالروحانيةأهميةعلىيوكدانبهأرادوالذي؟اليهوديةللأخلاقمنهجى

)3(.القلوبواجباتاسمعليهاأطلق

الفكرلحركةوالمؤرخينالباحثيناححتماممنكبيربقدرفاقودةابنحظىوقد

عبريةبحروفولكن،العربيةباللغةكتابهفاقودةابنألفايأندلس)"(.فيأليهودي

ألاندلس؟فيأوالشرقفيالاصلاميةألمجمعاتفيعاشواالذيناليهودمنغيرهكنهج

سارأنهكتابهنهجمنويبدو(.ا)الينهوديةاالعربية11المحدثوناليهودعليهيطلقماوهو

وجوهشرحفيأبوابعضرةإلىكتابهفقسمالمسلصين،المولفينأسلوبنهجعلى

386.(1.Seltzer, .R,.M Jewish People. Jewish Thought:)p
98-88.(2.Hughes, Aaron.,,.W Jewish Philosophy:-A :Z)p

.ion:1st ,.de Baltimore. MD: Penguin Books3)آ Epstein, Isidore: Judaism,A HistoricalPresentat)

،9591.2كو. p

فاقوددلابالقلر!"فرائضإلىالمداية11يها!فيوالاصلايةالعريةاقأثرات:قنديلأحمدالرازقعبدد.)4(

تاثرفاقرددابنوكاب.41ص،م002--حى4251القاهر"حامعةالرمه،الدراصاتمركز:الهردى

لينحداقيصةمقابلة:يرحد.المجاتحر:ححرللنزالي،الاحياءكتابمنالأضرالربكلبفمرلكبرحدإلى

أتامذاقاهىتكونتكادائتلو!"انتؤيهاهـ11لاقاءقديا-،الرازقعبدد.!طبفيالكابينفصولترتيب

الريع:حدافيالإحياءأبرالصسص!ترتباثمال:جاعلىا-22.126صاصالق:االإحياء.منالأخ!الرلع

كتا!،والركاالرحيديهابوالزححد،المقركتا!والرحات،الخرفكا!:الثكر،الصبركتا!،التوبةكتا!

اتراضع،با!،الطاعةالتراملا!.ياهـايرلة:اضاتكاالقلربفرانضأبرابتاليحيزل!.وإلاصالثوقالمحة

ايأبرا!.يصتربحلئي!ساوالالهالمجة.لا!،الركللا!التوحيد،لا!الزهد،لا!

36.ص:الاتط)د(
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التزامووجوب،عليهماللةنعمةوفضلبالمخلوقينالاعتبارووجوهالتوحيد،إخلاص

عزاللةفيوالمحبةوالزهدالرياء،منوالتحفظ،والاخلاصالتوكلووجوباللة،طاعة

الإيمانإلىالقلبشطلقمنهاوالئ،الالهيةالذاتمعرفةحوليدورفكتابهإغ.وجل،

وتد)1(.عداهفيماهدوال!لهالمحبةمنيزيدمما،والخشوعوالتواضعوالإخلاصبالئة،

لليهوديثبتأنأردوكأنما،القدمالعهدأسفارمنبفقراتالاسشهادمنأكثر

قوانينعدة،تشريعيةنصوصمنفيهاماجانبإلى،تتضمنالتوراةأنولغيرهم

وايأخلاقية)2(.الصوفيةالنزعاتمنكثيروبهأ،روحية

ممادره:إلىفاقودةابنإثارةعدم.

كتابهفيالتمويهيحاولفاقودةابنبأنتقرذاتها،الغربيةالمصادرأنوالغريب

لوكماتبدوحئ،توراتية.ممصادرالقرانيةالآياتباستبدالرذلك"،القلوبافراثض1

تقدممنتخوفهعنتفصحالكتابمقدمةفيكلماتهأنإلا.توراتيةمصادرهكانت

منبالفعلمأخوذةالجديدةالمادةهذهأنغربباحثويرىلليهود،مماماجديدةمادة

الحكماءلأحدفاقودةابنينسبهامقولةذلك،من.المختلفةبفروعهاالإسلاميةالثقافة

نأفاقودةابنياعىالأكبر".للجهاداستعدواوالانالأصغرالجهادمن"عدضم:تقول

الإسلاميةالمصادرإنقألالباحثأنإلااليهود،الحسدمأحدأوردهاالمقولةهذه

معرفتهعنيفصحفاقودةابنكتابوأن)!(،محمد)3(للنىالمقولةهذهتن!سب

)4(.الاسلاميةالصوفيةبالمصادر

.54-44ص:يقالسا(1)

.74ص:لبئالا(2)

غريجفيالعراقىوتالأالدينعلرمإحياءفيوردكبر"ا19الجهادإلىالأصغرالجهادمنرحمنا01حديث)3(

الثالث:الجزءالاجاء:انظر:.فعففيهإسنادهذا:وتالحابر،حديثمنالزهديىالبيهقي(خرحه:الحديث

الصغر.الجامعفيطياليمضعفهوقد".حنرددـالباطنةمعالقلبأمثلةيان11با!،القلوبعحائبشرحكتاب

4):ل!502.05 Cambridge Companion to Medieval JewishPhilosoph)

أحدوهرم(،122-.0151،عقنين"ابن11كاذبايا،سالعكسعلىإنه!رلالباحثأنبالذكروالجد!ر

لهمأويهاالمسلينالصوفيةأقرالمنالكثر!ىكارالمفر!،!ميصرنابنوالتقىالأندلىفلاضة

الأصرارانكئ!اف11كالهفيالضرىمنيقتبسأنهكصا11،الفر-اطب1عقنينابنكتابليالجنيدمنكاقتباصه

أدهموابتالجنيدإلىثصرعقنينابنكانبلمجازكا.ضرحاالألاد"الثد1فيهكرحالذىالأنرار+،وظهرر

.502:الايق:انظر.ككل"1Sحاليشاتا11أو"ئفةالطاش!ا1بالعربيةفيقرل؟الصرفيةبألقاهم
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فاقودةاىتأخذعنلهاحصرلابنماذجقنديلعبدالرازقالدكتوركتابويذخر

تجاهلعلىمعتاداكانفقدمصادرها)1(.إلىيشيرأندون،الاسلاميةالمصادرمن

استعانالحيوالمصطلحاتالمفرداتوأصولمصدرإلىإشارةأيةااوإغفال،مصادره

كثيرفيالمصادرإغفالوهو؟المنهجهذأتتعأرمسترونجأنوالغريبا)2(.اكتابهفيبها

.الأحيانمن

:اللاوييهوداثانيا:

الديه:التجربة

Judahأ)3(هاليفييهوذاأواللاوكطيهوداإنأرمسترونجتقول Halevا70)د-

ولكناللة.وجودعلىعقلياالبرهنةيمكنلاإنهوقال،الغزاليبغع!صتأثر1141(،

عقليااللةوجودتفسيرأنفقطيعىبل؟عقلانيةغيرقضيةبالئةالإيمانأنيعئلاهذا

أستطاعةكيفيةمنللتاكدسبيليوجدفلا.الدينيةالنأحيةمنلهاقيمةلاقضيةهو

يألهأنأوالمادممط،لمالعاهذاخلى،الفلاسفةإلهأممط؟الشخصىغيرالبعيدالالههذا

راحع:و"الاصتنقاء".و"الاستنحاء"،+النوافل"،ثل:الرعةالمفرداتشالكعر!تخدمباهياكان)1(

75.77-صا:القلربافرانضإلىالهداية11كاليفيوالاصلاميةالعربية+ايانصات

1ايالية:الصفحاتانظر:،التفاعيلمنلمزكد77.صالابق:)2( 0 -7 1 0 0 485 - At.

سلفاته،أشهراليهود.ضعراءأعظمويعدأندلى،ويخلوفشاعراللارىالحنأبرأواللارييهردا)3(

اليهوديةستدفاعوكايهالقرائين.اليهرداحدعلىردامحبهوقد"،الذليلالديننصرةلتوالدليلالحجة11كاب

ومدوالاملام.المسيحيةالد!اتينضددفاعأيضاوهواليهردية،أعداءأعدىعدمارالئاليونانيةالفلسفةضد

الدكلمأنمجدثلمأى،اليهوديةثلقال،كماالهود،ضهادةعلىتقومانلالأفماقدرهمامنالقليلحاول

ملكبينحوارعنعبارةوكتابهإصرائل.بئمعفعلكما،الناسمنوسسعمرأىعلىفاراحهارامبهسا

العبريةترجمتهلي(والخرزى+11باسمالكتاباشتهروقدسلم.رفقبهميحيوراه!يهردىرحبررثئ،

ckuzariهياليهردىالحبرححةلأناليهرديةيعتقالنهايةدالملكأنوبديهيالخرز.قبائل-تكازالملكلأن

ماكلفيالم!لينعننقلأنهرغموالمسلصين،الاسلامعلىالتطاولكراللاوىريهردا.الملكأقنعتالئ

+هافتكتابهفيالنزالمطعن!أخذ،الفلسفةضددفوعهفيأنهكصاصينا.ابنخاعةفلعيما،ضروحمنيطرح

ومصادردـعريه.والنقلوالعقلالمضر-"والسنةالريعةعنيانهالكلامعلممنيق!رأنهكحا.ا.التهافت

تزدهرأنيمكنهالا3النبوأنيرىكانكما.اg1-091ص:اليهرديةومتصرفةفلاضةمرسوعةانضر:.حالمة

يرىكانكصالرعايتها.وذلكالمقدر،اممتاباقوان!توإلى،العبريةاللغةإلتخاجألحاكماإصانيل،أرضفيإلا

ومن!قربإلىومنه،إسحاقإلىإبرايمسانتقلتحيل.كلفيواحدفردفيإلاتظهرلاالنبرؤملكةأن

الصهيركالفكرروادأحد!دواللاوىالأنجياء.سالعديدبظهرالذىالوحيدوهو،إصرانجاضعبإل!قوب

ماددفيالربحلرلببملخ!اعضوداكلاجميعاوكراها،والربواللغةرض9واالثعببينكرلطالذى

r":نيةوالصهواليهرديةواليهود11مرسرعة.المقدسةافيإص t -A r t v / r.
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علاقةلديهمالذينوحدهمهمالأنبياءإنيقولاللاويوكان.لمالعاكذاتذكرصلة

)1(.بالفلسفةلهمعلاقةلاوهؤلاءبالاله؟مباشرةمعرفية

نأيرىكاناللاوىيهودأأنهى،أرمسترونجإليهاأشارتالئالاححمالقضية

وافقهذأفيإنهوتقول"،الدينيةالتجربة11طريقعنتأقيباللةالوحيدةالأكيدةالمعرفة

رأيه،فيوهذا،الشخصعندمعينةدينيةمقدرةيظلبهذاإناللاوكطوقال.الغزالي

يقصىلاحئمقولتهيلينأناللاويحاولوقد.إسرائيلبىأىاليهود؟فيمحصور

يؤكدوهو.الطبيعيالقانونخلاكمنلفةيصلواأنأيضايمكنهمإنهفقالاليهود،غير

أنهكما؟الأممبينالفرلدةإسرائيلبىم!طنةفيهيبرزفهوالخرزي"،11كتابهفيهذا

الشريعةبتعاليمالالتزامخلالمنالنبوةروحيكتسبأنيمكنهيهودىأيأناعتقد

)2(.اليهودية

تعقب:

:اللاوييهودافكرفيالديةالتجربة10

فعلهلمامشابهةبصورةالفلسفةناقدحيتكبير،حدإلىبالغزاليمتأثرااللار!كان

11،ذاتيةشخصيةاتجربةعلىيقومأنيجبالدينأنرأيهوكأنمولفاته،فيالغزالي

الهالاخاه)3(فيوردتكماالصالحةالأعمالأنرأيهففى.المنميةالنمروحعلىوليع!

chalakhahاليهودىالدينخصوصيةيؤكداللاو!كانكما.العقليالنظرمنأحمى،

قالالذىميمونبنموسىع!صعلى،الأخرىالأممعننحتلفوناليهودأنويرى

)4(.اليهوديةبعالمية

بالغزالمط:.تأثره

الانسانبينخاصةعلاقةوجوداللاوىيؤكد"،الدينيةالتجربة11هذهوعن

191.(1.A History of God:)p

.id2(ول(

مرادفةتكرنوتكادالتشريع"،!اأوالقالوذ"01تعئوحي.لالعريةالتثريع"11يقابلهاهالاحادـلالحبريةكلة)3(

دلالةذاتاتوراؤ"1كلمةأنفيالفارقويكت.العامبالم!تو"القانرن"الثربعة"11أيضاتعئالئ"ترراد"،لكلصة

أحزاءعلىالتلمردومجتوى.ايهوديةالريعةلتفاعلالمحددةالقانريةالصاغةإلىها/لاخاوـتركلصةبييحا،عامة

.5461/ا:والصجريخةاواليهردكةالهرد11موصرعة.مختلفةقانريةأى؟تشريعيةها،حية

74-73.(4.Hughes, Aaron.,.W Jewish Philosophy:-A :Z)p
an
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مننوعأنهاأى؟الداخليةوالاستنارة،الدينيةالتجربةطريقعنفقط"تأقيوالاله،

I مصطلحمثلالمصطلحاتمنالكثيرالغزأليكلتأخذوقدا)1(.الالهىالوحى

ليهودابالنسبةوهو.صوفيةرؤيةأومباشرةدينيةتجربةبهويثصدا)2(،المشاهدة11

وبينبأنبياء،ليسواهملمنالخاصةالدينيةالتجربةبينالتواصليحاققمصطلحاللاوي

سيناء)3(.جبلعلى)أ!سحلا(موسىتلقاهالذكماالوحىوبينللأنبياء،الدينيةالخربة

لذأباكملها؟إسراثيلبىلأمةتحدثسيناء،فيتحدثالذكطالصوتأنيتصورفهو

أحديستطيعلاالذىالوحيدالأساساللاويليهودابالنسبةأصبحالسيناوممطفالوحى

الضمانوهو،الدينيةالمعارفبكل،رأيهفيجاء،فقدمعه.يحلفأويفندهأن

ماهووهذاالنبوةوأهلالوحىأهلنظرهفيفهم؟إسرائيلبئديانةلسموالوحيد

لاسرأثيل)4(.الالهىالاختيارثمله

العلماءبعضقالكما،لليهوديةمتعصبةنظرةإلايعكسلااللاوممطيقولهوما

عامة،بصفةالدين"11أوأليهودية"11عنبالدفاعمشغولايكنلمفاللاوممط.الغربيون

الديانتينعلىاليهوديةتميزبيانعلىمنصباهتمامهكانبل،الفلاسفةمنكسابقيه

الفلسفيالفكرهدمجانبإلىفسادها؟وبيان،والاسلامالمسيحيةأىالمافستين؟

.(اليونافي)

هملمنالخأصة"،الدييةالتجربة11عنالمبكر،الوقتهذافياللاوىإليهيشيروما

وذهاها،الألوهيةتاريخعنحديثهاطوالأرمسترونجكررتهماتماماهوبأنبياء،ل!سوا

(1.1-402'50.Judaism,A Historical Presentation:)p
.عبد:افظر.oـبالعينرواكانه،شبهةغرمنالقلبببصرالحقرؤيةتعئالصرفيةفلاضةكداثماهد-)2(

.208:!ص:الفلسفةلمصطلحاتالاملالمعحمالحفئ:الجحم

الخرزى":11:اللاوىمحابفيالدينيةبةلتنسالصرفيةاللفة:الانترنتضبهةعلىالبريطانيةالمعارفدائرة)3(

-http://www. britannica. coni/ bpsladditionalcontent//18/52911676 Between- Mysticism-and

Philosophy- Sufi- Language- of- Religious- Experience-in- Judah- HaLev is- Kuzari- Book

به،حاءتالذىالرمزىللتأو!لتبعاا!،الرحىاضرارية!اإلثرالنرر"11آيةأذعنأرمترونجحقالتهماقارذ

تعددإلىقرلها،ححب،الآيةوالأكصان"11تفيدجثمحتلفة،لطرقدهااتعبريتمالراحدةالحقيقةوأن

335.336-ص:الثاكالمبحثالادس:الفملى:انظرالدييه".الخارب11

(4.Judaism,A Historical Presentation:'1-402.p)5O

.(5.402Ibid..)p
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وقدشخص.أىبهايمرانيمكنالىالروحيه،التجربةهذهفيالدينأختزألإلى

فيالنور"11؟يةذلكعلىتستدلأنأرادتأنهاكيفالسافىس،الفصلفيوضحنا

قبل)1(.منأحدبهيقللم"رمزى11بتفسيرفأتت،الكرمالقرآن

الفرب:الفكرفيالروجةالتجربةفكرةإجاء2.

الروحية:والتجربةجمسويليام.

الدين"طبيعة"بيانفي"،الروحيةالتجربة11أهيةعنحديثهاتكرارمنالرغمعلى

وأقدىم،الفكرةلهذهسابقمرجعأيإلىتث!رلمأرمسترونجأنإلا؟مفهومهوتحديد

كانوقد.بالغزاليتأثرهذافيإنهقالتوالذممطاللاوى،يهوداحديثعدا،حديث

فيتلاهمنأنإلا،إسرائيلبئفيمحصورةأنها"،الروحيةالتجربة11عناللاو!مارأي

جيصىويليامكان.مختلفمنطورمنالقضيةهذهعنتحدث،الحديثالعصر

A t )Y William James-فيبتوسعالمصطلحهذااصتخدممنأولهو()019ا

TheVarietiesمل3Religiouا)2(الررحيةاالتجربةمن"أنماطكتابهفي،الحديثالعصر of

erience،3علىالإنسانيتحصلبأنتسمح"الفرديةالروحج!التجربة11إنو!ال!رو

منيوخذالذىالدينمقابلوذلك،حياتهفيحقيقيةكقوة،للدينمباشر"أولىافهم1

محتيندرجالمفهوموهذأبعينها)3(11.ملزمةعقائدفيالاعقاد11أو"كنسية"عضوية

ا)4(.الديىاالنفع!اعلم1عليهيطلقأنيمكنمأ

ثانويا.العقلىالعنصرجاعلافقط،الدينفيالنفح!ىالعنصرعنجيمىدافعومد

أنهإلا.المختلفةالدينيةالأنماطتبعت،رأيهحسب،الفريدةالتجربةهذهخلالفمن

بعضالدينفسلبوالوحى؟الألوهةلفكرقيالموضوعةالقيمةأهلقديكونبذلك

نأيعئجمسيقولهومابشأنها.قرارإصدارعنالعقلعجزبدعوى،الهامةأجزائه

اختلافبرركماالديى.للموقفالأصلىالمنبعهوالدينيةالتجربةفيالذاقيالموقف

بطرقعنهاالتبرفيالراحدةالحققةوأذالرحي"،اضرارية11إلىثرالور"11أيةإذأرمسزونجعتالت)1(

الثاك.الممحث:الادسالفصل:انظر.الدينيةالتحاربأممطأمختلفة

أنحاء11إلىكرمكوض!د.ترجمهحينفي+،الروحيةالنحار!اترع1إلىالعنوانمذاحعفركصالد.ترحم2()

11.الروحيةأتجربة

578.26:(3,Britannica, ReligiousExperience)
.125ص:ايأديانلينالاصلامحعفر:كعالمحمدد.)4(

on
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مشهومتعددإلىهذايودممطوربماللأفراد،النفسيةالحالاتفباختا3الدينيةالعناصر

الأفرأد)1(.تجأرببتعدد،الدين

المضاهيمتفسير،وغيرهموالفلاسفةوالاجتصاع،،النفسعلماءمنعددحاولومد

إلا.الفرديةالشخصيةالتجربةهذهخلالمن،والخلاص،الإيمانأدلة"،11مثل،الدينية

11،الروحيةالتجربة11.ممفهومتتعلقالخلافيةالقضايامنالعديدظهورإلىأدىذلكأن

بينتعريفهاحولالعلماءاراءاختلفتوقدخلالها)2(.منتاقييمهايمكنالىوالمعايير

ألاحساستعىأنهااو،والتعفيمأالخشوعيثيرالذيالمقدسبالحضورالوعيإنهاقائل

العهدأنبياءمعحدثمامثل،المفارقالآخرمعالالتقاءأو،المقدسمعالتوحد

الحكميمكمتلالأنهاتافسيرهاويصعبذأتية،،نفسيةتجربةالنهايةفيولكنها)3(.القدم

)4(.محد!ةمعا!سخلالمنعليها

العشرين:القرنفيالروحيهالتجربة8مفهوم.

إلىألاشارة:معانبثلاثةيستخدمالمصطلحهذاأصبحفقدالعشرينالمرنفيأما

:الثالما(؟الدينيةالسلطةصتويبتعدالفريدةبالترعةيتعلق)وهوللدينالذأقيالجأنب

الدينيةالمعرفة.ممصدريتعلقوالالث(؟الدينطبيعة)أىالدينمحورأولبيصف

من:كا!،الحديتالعصرفيبدرأستهاقاممنأشهرومن(.()الدينحقيقة)أواليقيية

ثناثيهخلالمنEliadeوابلياد'numinousالمفارقالمقدسخلالمن5415أوتو

Theء*كايه3!والدنيوى"المقدس11 Sacred and The'واتثىالأمريكىالأديانوعالم

نأحاولفقدوات!أمأساباقة.فصولفيوالثانيللأولالبحثتعرضوقد؟ح!*.

؟المقدسأوالالهأنهعلىالشخصيخبرهلماالاستجابةمثلالمعاييربعضلهايضع

للحقيقةأبكليته"1يستجيبالحالةهذهفيالإنسانأنومنهايخبرها،لمنملزمةوكونها

)6(.العاطفةأوللعقلفقطوليس،المطلقة

.اد4-151:السابق(1)

.57826:(2,Britannica, ReligiousExperience)
957.26:(3..Ibid)

.421صر،المعاردصدارالقاهرد:5،ط:الحدثةالملسفةتارب!:كرميوسفد.4()

.7737-773611/"."on:2nd ,.de "Religious Experience"لم؟eولclopedia of!+5(نن(

31.03-(6.Wach...J The Comparative Study of Religion,pp)
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ومعارضحدوثها،لامكانيةمؤيدبينالتجربة"11هذهحولالآراءاختلفتوقد

كانالأكبرالنقدأنإلا()1(.والفلاسفةوالاجتماعالنفعىعلمأءرأي)وهولذلك

عنها،يعبرأنيملكولا،ماديةغيرمعاييرلأنهالقياسها،رضعتالئللمعاييرمرجها

صاحبها)2(.إلا

إلىيجبكانولكنمجالها.مناليس،القضيةهذهحولكثيرةتفاصيلوتوجد

ولذاا؟الفردىاالروحىالجأنب11علىالدينتقصرأرمسترونجلأنإليها،الاشارة

باركتأنهاكما.الأديانكلعلىتطبيقهاوحاولتوإيلياد،أوتوآراءعلىركزت

ىأاتصالوإمكانية"،النبوةاكتساب11يعيأنهظنتماحولسيناوابنالفارابىرأممط

تأقيأنأرادتفهى.الذاتيةالفرديةاكجربةمصدرهوهذالأن،الفعالبالعقلشخص

النور،لآيةالرمزىتفسيرهافيذلكفكانتصورها،فيبمالاسلاميالدينمنبالدليل

.النبوةفيسيناوابنالفارابرأ!فيثم

:ميمونبنموسىلالثا:

3cMoses)3(ميمونبنموسىعنأرمسترونجتقول Maimonideأفضليعدإنه

ابنمثلتمامايؤمنوكان،قرطبةفينضأحيث،اليهودىالعالمفيرشدابنتلاميذ

إلىالملكىوالطريقالدينيةالمعرفةإلىللوصولتقدماالأكثركانتالفلسفةبانرشد،

مجمرعةيكنلماليهودىالدينإنميمونابنقالالحاثرين"،دلالة11كنابهوفياللة.

03.(1.Ibid.,)p
38,37-(2.Ibid.,pp)

الوسطىالقرونفياليهردفلاضةأعظمو!ديالأندلى.ترطةفيام(02-14)135ميصونبن!وصولد)3(

الجمرنباسماللاتينيعرفهكماميصون،بنمر!ىاللهعبيدعمرانأبطباصمالعربويعرفهأوربا،في

Maimonides.فتنةأحدثوالذىا،التوراةثنية3وكاببالعرية،المنطقفيرصالةمنهافلفيةكتاباتعد-له

العركيةباللغةمحهوالذى"،الحائريندلالة11هوثهرةالأكثرمصنفه.النقلمناحمرالعقلعلىاعتمادهببب

وحهةووحههالخاعة،بصبغتهصبغها؟الملمينفلامفةونظرياتأرسطومبادئمنخليطوهوالعيرلأ،لالحروف

ثديدلالأضروتأثرد،والفارال!:الرازىطمل،وابن،باحةوابن،والغزالمطالنحوى،ويحىبأرسطو،تأثر.!ردية

الإسلامية،ثقاقهمتخدماالمقدر،الكضابأضارمنك!ؤألفاظبشرحميمونابنقام.أسلربهفيحئوتابعه

فلاصفةمرصوعة:انظراليهرد.أحبارتحالم!حاءماغ!علىالوراذنصوعىمتاولا،المسلمينبكبودراته

.-0442ص:الهرديةومتصرفة
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ابنخالفأنهإلا.صحيحةعقلانيةمبافىئعلىمبنياكانبلاعتباطة،معتقدات

نأمنبدلابالرمز،المقدسةالنصوصيفسرواأنالعوامتعليميمكنإنهقالحينرشد

لئة)1(.تجسيديةنظرةيتبنوأ

اليهودية:العقيدةأركان

:ميمونوابنرفدابنبينالعقيدةأركان

"تاريخكتابهمنالانجليزيةالنسخةفيفخركطماجدد.عنأرمسترونجنقلت

معتشابهإنهاوقالترشد؟ابنعندالعقيدةأركانعليهأطلقما"،الإسلاميةالفلسفة

بهأيؤمنأنيجبإنهاعنها،قالوالى،يهوديةعقائدمنميمونبنموسىأوردهما

فخرى:عننقلتهالذممطللنصالتاليةالعبارةأرمسترونجأضافتوقديهودى.كل

ا)3(.امسلمكلهايومنأنبدلاالئالعقائدهىهذهإنرشد)2(أبنوقال11

هذاإناقأل:ابلتحديدا،هذايقللمأنهتبينفخرى،كتابإلىبالرجوع،ولكن

سياقفىوذلكا،ااالأدلةمناهجعنالكشفاكتابهفيعقائد،منرشدأبنأوردهما

والمعروف)4(.الإسلاميةالعقاثدعلىالاستدلالفيرشدابنمنهجعنفخرممطحديث

والسنة؟القرآنمنالايمانأركانعلىأستدلم(،A911هـ-)595رشدابنأن

أخذهاالذىهوام(52)4ميمونابنانفالأرجح.الإسلاميةالشريعأصولمنأى

الأحبأر.مينعليهامتفقأليهوديةفيللتشريعأصوليوجدلالأنهرشد،أبنعن

نأيجبمعتقداتبوجوداعتقدرشد،ابنمثل،ميمونابنأن،أرمسترونجوترى

عشرثلاتةميمونابنكتبوقد.الآخرةفيالحلاصأجلمناليهودىجمايومن

كما؟القرآنتفسرفيكنهجمقبرلغربالفعلتقصدد،الذىبالمعئالمقدسلليهابالرمزىوالتفر)1(

الإصلامية،للفلسفةطييااقداداكانتالهوديةالفلفةأدمدكررإبرايمد.وورى.المادسالفصلفيوضحنا

"،الحائريندلالة11ءمزلفهخلالمنوذلكالغرو،لموالعاالاصلايةالفلفةبينالوصل!ز-يمونابنكانحيث

اللاتية،إلىترحمهاأولحركانالكتابهذاأن!رححكصا.وتفصيلدقةفيالاسلامىالفكريعكسالذى

عة،شلمإ-صركوالقاحرد:،اص:الاسلاميالمكريمدكرر:إبراهيمد.انظر:عر.اثالثالقرنبدايةروذلك

1 9 At،صمAY- 1q.

".الأدلةماهجعنالكح!ف11:كتابهلونوذلك)2(

391.(3.A History of God:)p
-314.313(4.Fakhry:A History of Islamic Philosophy:)p
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كبير)1(.بث!كل،الثمانيةرشدابنلمعتقداتمشاهةكانتوالىمعتقدا،

،ميمونابنقررلمأيضاتوضحلمو،التشابههذاسببعلىأرمسترونجتعلقلمو

نإقالتولكسنهأبها،ي!ومنواأنيجبالىالعقائد،منمجموعةلليهوديةيحددأن،فجأة

اليهوديه)2(.الطوائفجميعمنالقبولينللموإن،اليهوديةفيتجديدابالفعلكانهذا

هى:،ميمونوابنرشدأبنمنكلعنأرمسترونجأوردتهاادح!والعقاثد

ا..عقائدريعد.ا.عقائد

للعا.ومدبر)3(خالقوجودفىالاعتقاد10.للعاومدبركصا.ال!ةوجود.ا

وحدانيته.فىالاعماد2.ال!ة.حدانية2.

متحسد.غيرأنهفيالاعتقاد30،والحياة،العلمبصفاتالايمانرجوب3.

والضر،،والسمع،والارادة،والقدرة

اللةهاوصفالئالصفاتوهي؟والكلام

ن.القر7فى

أزلي.بأنهالاعتقاد40ماوهوالت!نمبيه،عنوتتريههاللةتفرد4.

ا.ءا:كمثله-11القرأناكده

دثةالعبادةوتخصيصالأصنأم،عبأدةتحريم5..للعالمأدلةصنع.ه

.وحده

.ة.ابصدقالاعتقاد60ة..اصدق6.

الأنبياء.10كانهوأنالاعتقاد7..1العدل70

علىبالثريعةإليهأوحيموسىأن8.الاعتقاد)4(0القيامةيومالبعث80

سياء...

.للتوراةالأزليةبالمصداقيةالاعتقاد90

البشر.أعماليعرفلمعاالذأنالاعتقاد010

الدنيافيوالعقابالثرابفيأ.الاعتقادا

.والآخرة

المخلص.المسيح.ممجيءالاعتقاد.21

.()الموتىببعثالاعتقاد.13

491.(1.A History of God:)p
)2(أول.4

أول..691.4انضر:الترراتيماةاتتبفكرةوممك،الفيضبضريةيمرنابنيقبللم)3(

.-314313(4.Ibid., .p;391 Fakhry:A Histo+ of Islamic Philosophy:)p
382اص:الا!يةالفلفةتاريحلححرىةماحد:بيةالرالسخةرالظر: -rA،الزياداتبعضوها.
انظر:تحصرد؟بصرر-(رمترونجأوردتهعصامليلاالمققداتهددصياعةتختلف)5(

.591-491.Epstein:Judaism, A Historical Presentation:;215.p Armstrong: A History of God: p
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:فتقولآخر؟تعميمفيتدخلهاأنها،القضيةالذهأرمسترونجعرضفىوالإشكال

وأالحمائة)أك!orthodoxالأرثوذكسيةالعقائدمفهومفإن،الإسلامفيهوكما"إنه

(،الطقوسأوالأعمال)أيorthopraxyالصحيحةالممارساتماقابلفي(،الصحيحة

الئبالطريقةالعقاثدتحديدأنرأيهاففىا)1(.االيهوديةالدينيةالتجربهعلىغريباكان

وأني3عقامدخلأيأنبوضوحتبين،ميمونبنوموسىرشدابنمنكلأوردها

مافيالايمان"11حصروإلىcdogmatisيهمالدوغماطيقية)2(إلىيؤدي،للدينفكري

ا)3(.االصحيحةالمعتقدات11عليهيطلق

العقاثدمفهومفإن؟الغموضبعضيشوبهالعبارةهذهمنأرمسترونجومقصد*

يعرففيما،الاسلامفيومعروفمقبولشىءا؟امسلما1كلبهايومنأنيجبألى

فلا.اليهوديةفيهوكما،الغريببالشيءأبدايكنولموألايمأن،الإسلامبأركأن

مصدرعلىوقفت،وحدهاللةمنبتوفيقأنه،إلا".الاسلامفيحو"كمالقولهامعئ

فيعنهالحديثسيتمماوهوعنها،الغموضجلاءفيساهممما،الفكرةهذه

)4(.التعقيب

تعمب:

:ممونابنفكر.أ

وكأنالفلسفى،الفكروبينالتوراةفيوردمابينالفلسفيميمونابنفكرتراوح

عثمرهالثلالةالعقاثدهذهاختيارعنأما(.به)خاصبرأييخرجئممعا،منهمايأخذ

هذهاختيارمنميمونابنغرضإنإبشتاينإيزيدوراليهودىالحبرفيقولبعينها؟

دحضمنليتمكنوأيضأبالئة،المتعلقةالفلسفيةالمفاهيمبعضلتاكيدكانالعقاثد،

591.(1.A History of God:)p
الغرلى،الفكرفيأيضايستخدمأنهإلاللكنية،الريةالتعاليمعنلتعبرالأصلفيالمصطلحهذايتخدم)2(

حتنقها.فىتملزمةأفاعلىإلهاينظراد-الأفكاشفطومةإفإصارد

)3(أول،.4.".591

الرابع.المبحثالادس:الفصلأيضا:والظر)4(

هـ-13د5مصر،والثر،والرجمةالتالفلجنةومصفاته:حياته:ميصرلىلنمرص:ولفنسرنإسراثيل)5(

.19صم،3691
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منيسلملمميمونابنولكن)1(.العقيدةلأموربالنسبةوالمسلمينالمسيحونادعائات

الكتابفيالالهمفهومعنابتعدإنهوقألوا،بالهرطقةاتهموهالذيناليهودأحبارهجوم

)2(.المقدس

عنالكشف11فيعقائدمنرشدابنذكرهمابينللمقارنةوجهلاالواقعوفي

،الكتابمنأحديذكرفلمعقائد.منميمونابنبهجاءماوبينالآدلة"،منامج

،التوراةمنمأخوذ-أكانتسواءالعقائد،لهذهالمحددةميمونابنمصادر،أعرففيما

وغيرعا.والمشنأكالتلمودأليهوديةالتشريعمصادرمنآخرمصدرأىمنأو

العقائد:تعيين2.

الىوتلكرشدأبنعنهاتحدثالىالعقائدبينمقارنةبعملأرمسترونجقامت

علىبحبالئالعقائدمنبقائمةيأقيأنيقصدلمرشدابنأنإلا.ميمونابنبهأجأء

والنقلىالعقلىبالدليليأقيأنيريدكأنبل،ميمونأبنفعلكماc&يعتقدأنالمومن

و"خلق"،العالمو"حدوثاللة"،وحدأنية11مثلبألعقيدةالمتعلقةالمسائلبعضعلى

زاثدةأمالذاتعينهىالصفاتهذهكانتماو"إذا"،الرسلو"بعثالقرأ!"،

عقائدلتحديدمحاولةأهمتعدفهيميمونابنوضعهاالىالأصولأماعنها".

كثيراتتضابه،أخرىعقاثدعدهأضافأنهإلاالفيومى،سعديامحاولةبعدالهودلة،

الإسلامية.العقائدمع

ايهودية:تاريخفيالأولىللمرة*الحالق*الإله.

العقاثدمنمجموعةاليهوديةالمؤلافاتفيهاتوردالىالأولىالمرةهيهذهكانت

تاريخموسرعةتقولفلسف!ية.بصورةتعرضهاوأنهاخاصةيهودى،لكلالملزمة

11"قانونييهودىكتابأكطيكنلم"،التوراة"تثنيةكعابهميموننشرحينإنهاليهودية

الرئيسيوالركنالرثيسية،المبادىلكلالرثيسىالمبدأ11:بعبارةيبدأ،المؤلفهذاقبل

في:الجديدا)3(.موجوداكلأوجدالذكط"الأولالمبدأ11وجودإدرأكهو،العلوملكل

المعتقداتمنبالفعلكانتالخلقعلىأدلةبقدرةالإقرارأن؟الكاتبيقولكماهذأ

215.(1.Epstein: Judaism,A Historical Presentation:)p
216,(2.Ibid.,)p

504.1/:FromAbraham to Maimonides3):لم.A Histo+ of Judaism:Vol)
542
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عنهاعبروالىالخالق"،11بأنهالالهوصفهوالجديدولكن،اليهوديةفيالأساسية

العقالدمنأفاواعتبربل11؟الأولالمبدأ11قالحيثفلسفيةبصورةميمون

)1(.اليهوديةتاريخفيقبلمنيحدثلموهذا،لليهوديالملزمةالدوغماطيقية

فقالت؟ميمونابناقترحهاألىالعقائدعلىمشابهاتعمياأرمسترونجعقبتوقد

نأفالوأضحدوغماطيقيا.فكرأيعد"،الصحيحةالمعتقدات11فيللمعتقداتحصرهإن

فعقائدهالاسلامفيأما.اليهوديالفكرعلىغريبابالفعليعذميمونابنقالهما

الشريف.النبوىالحديثوصدمهااللة،عندمنابتداءجاءتالملزمة

اليهودية:للعظئديغدالترنيمة.

الطقوسمنجزءاميمونابنوضعهاالىالعقائدهذاأصبحت،الوقت.ممرور

Danielالرومييهودابندانييلال!هودىالشاعرحولهافقد؟اليوميةاليهودية ben

Judahا)2(ايغدألا1عليهايطلقترنيمةإلىعشرالرابعالقرنفيyigdalأصبحتوقد

هذهبإقرأرميمونابنفعلهمأولكن.r()اليومىاليهودكطالصلاةكتابمنجزءا

بذلككانميمونأنيرىمنفمنهم؟الغربيينالمفكرينكلعندقبولايلقلمالعقائد،

التطورعلىغريباانهجا1يعدكانماوهواليهوديةالديانةعلىجامداالاهوتأ"1يفرض

أنهعلىاللاهوتإلىينظروناليهودحأخامأتأوالربانيونوكان".لليهوديةالمعهود

العقاثدهذهبإضافته،ميمونابنولكن".النظممنامجموعة1كونهمنأكثر"تصور"

الثمريعةمصادرمنمصدرابدورهبذلكسيصبحوالذممطالتلمودى،تفسيرهإلى

يقملمبذلكوهو.ملزمةأودوغماطيقيةقضيةإلىاالظئاالعلم11حولفإنهأليهودية،

أيضاطلببل،معينةوثقافيةحضاريةمرحلةعندوحسباللاهوتيالتصوربتجميد

/504.11:(1.A History of Judaism:Vol)
إشعياءسفرفيالتوراة"11فيمردلأول!ودـالحالقبذكرتتعلة!الئ،الثالثالفصلفيهددـالقضيةتفاصيلدكرت

الثالث.الفصل:انظر.الثالط

فيرفيعةمكانةوتحتل،طقوسعددفيترديدحاتصميهرديةترنيحةوهىا.ال!ة"تعظيمتعئيغدالوكلصة)2(

Adonأولامآدونترنيصةمع،اليرموحتامافتتاحصلوات Olamالئالعقائدعلىمةوهى(.الأزلي)الاله

3)!:انظرميصوذ.الروضعها igdفى؟wi!ل.ne//:ptth wikipedia. or

214.(3.A History of Judaism: Vol.:1;604/1 Judaism:A Historical Presentation:)p
air

http://kotob.has.it



)1(.لعقيدتهالمخلص"،اليهودىالمؤمن11مفهومعنامحددةلاهوتيةرؤية11

السطوية:الأديانفيبعينها*معتقدات"تبنىقفية.

معتقداتأكطتبنى)المسلم(المومنمنيطلبلاالاسلامإناا:أرمسترونجتاتول

هوالمسلممنفالمطلوباليهوديةا.امثلذلكفيمثله،الالهيةالذاتعناصحيحة"1

تبينوالذممطاليهودلة.فيالحالهوكماصجحة،بصورةوالشعائرالأركانممارسة

للحاخام،اليهوديةالمعارفداثرةفينشرماقالفيوردتالعبارةهذهأن،البحثبعد

عنوانتحت6091عامحوأليفينشروالذكماكوهلر،كوفمانالأمريكىاليهودكما

مثلذلكفيمثلهااليهوديةإن11:مقالهفيسطرأولفىكوهلرقالألاعتقاد".أركان11

ا)2(.ابعنيهاعقائدمجموعةعلىتحتويبأنهاالقوليمكننالا،والمسيجةالاسلام

فيللعقائداحتياجيوجدلاأنهمنهأعقاثدية؟قضاياعدةعنكوهلرتحدثوقد

وعقبميمونابنحددهاالىالعقائدذكرثم،اليهوديةتطورإلىوأشار،اليهودية

الخامسالمرنوحئعشرالثالثالقرنمن،ميمونبعداليهودحاخاماتإنقائلا

(،الوحي)أوبالخلقوالايمانبالثة،الايمانوهى:فقط؟عقائدثلاثفياختزلوهاعشر،

هذهحولالحديثالعصرفيالعلماءبينقائماالخلافيزالولابالجزاء)3(.والإيمان

اللة،بوحدانيةالايمانهي:عليهاالمتفقالعقالدكانتكوهلر،عصرفحئالعاقالد.

المسيحتتعأنفيالانسانيةوقدر،الشعوبكاهنأنهاعلىإصرائيلباختيارالإيمان

للعقائدالسياسىالاتجاهبدايةيوضحماوهو)4(،والسلامالعدلسجققوالذكطالمنتظر

نأرغمكوهلر،إلىبعيدمنولاقريبمنإليهتشرلمأرمسترونجأنإلا.اليهودية

.المقالهذأفيسطرأولمنحرفيامنقولةتكونتكادعبارتها

704/1.1:(1.A History of Judaism:Vol)
&A search= Articles of Faith!1832&-س=ditra lett2)؟ http:// www.jewishencyclopediacom/)psj.weiv

RR55#!لاعولك

)3(ولأ.4

)4(ولأ.4
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الرابعالمبحث

العصووالوسطىفىالمسيحيضالفلسفئنشأة

العقلي:النظرليوقولهأنسلمالقديس:الأولالمطلب

العقل:علىالايمانوأسبقيةأنسلمالقديس

الاقديسمنكلعلىأرمسترونجتركز،المسيحيةالفلسفةعنحديثهافي

-اا)قالوسطىالقرونفيالمسيحيةللفلسفةكنموذجينالاكومحط،وتوما)1(،أنسلم

عنحديثهاراقتصرتفصيلا،اكركانأنسلمفلسفةعنحديثهاأنإلام(.12

يكنلمإلههإن،أنسلمفلسفةعنأرمسترونجتقولالفة.وجودعلىأدلتهفيالإكومحط

صورةيكرنأنيستطعالمؤمنيخرحئوجود.وأحمىأعلىكانبلشيء"،الا1

بذاته،مكتفالأشياء،كلمنوأحمىأعلى،واحدةطبيعةاله1أحمىوحودعنذهية

هذاأنيرىيكنلمر،الإيمانعبرفقطممكنةاللةمعرفةأنيصركان".أزليهاءفي

برطانيافيكاتردرىلأتحمهرئياوعنإيطالمي(علمنام(01-19)330!ا-كع!ولأنلمالقدس)1(

(ام70ردMonologiumكثاب!لفاتهأضهرومنق!ملا،فلسفيامنبانمئأنحاول1(.901ا-0)39

اوProslogiumوكناب؟أفلاطرنفلفةمنمتصدداللة،وحردعلىأدلةثلاثةفيهعرض*اكجاة"،أى

ابنبديا!فيهتاثرأواتكاره،شإنهوملاللة،رحردعلىالأنطرلوجيللرهانسرحوفيهام(VV)0+العظة*

كمصدرالإنافيبالعقلأنلماعترفوقدالفلفة.تاريخفيأن!لمالقدسضهرةتعردالدليلهذاوالىصينا،

على،الطرفينبينالتوفيقوحاولوالجدليين،لللاهرتيينالمنطرفالمرقفوانتقد،الالهيالرحيحانبإلىللمعرفة

المدىعلىالعقلإمكانفيان!تقدكانللإكلان*.مكصلاالفهمككرنو"(ن،الفهمعلىسابقا،يمان!كونأن

بللامققداتفيالاكر!تومافعلكصايفرقلمراضثاء،بلاالدكنيةالمعتقداتكلعلىجرهنأنالطركل

فيأنلمجعوقد.بالعقلإثاتهيمكنماولين،العالموخلقالربافيوالعشاءوالتحيدالثالوثمثلعليهاللبرمنة

Credoألهمكياؤهنإفياا:الهوةعبارتهفيقالكماأوأوغطين،بغلفةوالتصدكقبالإنجيلالايمانبينبهه

intelliganاطوصيحية:إسلاهيةفلفة:الرسطىالعصورفيالفلفيالفكرلألممعا:فراجعبدهد.انظر:.،داه:

الفلفةموسرعةالحفئ:المنعمعبدد.(-175ا74صام،969هـ-8913:المصريةالأنجلرمكنبة

عقبةحرلفلفنهالمسبحبة،الأوصاطفيواصاحدلاأثارتالئآرائهومن.ا1q-1899/!والفلاصفة:

فيائنايوستالكصاويىالافي،العدليطلبودءكانأنهعلى!المحموتوصفنقدالنداء.

ألحقتالحطيئةأنفيالإلهى"العدل11نظر!ةوتلخص.للصوتفديةنفهقدمالميحأنالكلصة"،+تجدكاب

ممل!(نبدلافكانالر،علىغفهواضرحبتحد(،لاإليهوحهتالذكيالكائنالأنممحدلاإهانةبالثة

البثرمنأحدكنلمو،الالهةبالعزذلحقتالقالإهانةعنالمناسبالعوضيتقدموذلك،الالهةالعدالةقطلبات

-!ولونعمااللة-تعالالوحيداللةابنبتحدالمعضلةهذهحلفكان،خاطئونكلهملألحمالتضحيةلهذاأهل

//:httpاovers.jeeran.com/".3لاانظر:.الصليبعلىوموته anbarnaximus
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ا)1(.اتفهمفلن،تؤمنلماما1إشعياء:دعاءفيمتأملاذلكيقولكانبل،تناقضفيه

أؤمنولكئ،أؤمنحئالفهمعنأبحثلاأنا11الدعاء:هذاحوليقولأنسلمكان

4)2(،أفهمحئ intelleganولcredo11)3(.اأؤمنحئأفهمافلناشعيابقولأؤمنلأني

المرجع،وحو،المقدسالكتابفيإشعياوقول،الفهمعلىسابقالإيمانكانوإذا*

الحالة؟هذهفيالفلسفةضرورةهىفماأولا،بالايمانيضح

يجبأنهبذلكيعىيكنلمإنه،أنسلمقولعنودفاعا،تعقيباأرمستورنجتقول

هويعنيهكانمابلما،يومامعئذاتتكونأنأملعلى،كالأعمىالعقيدةاعتناق

تعىتكنلمبأنهاcredoكلمةتفسركما".أفهمأنأجلمنولاثىأعلن"أنا

أنسلميقصدهكانفماوالولاءبمالثقةتعئكانتبل،اليومنستخدمها،كماااعتقادا11

الغربية،للعقلانيةالأولالوهجفيحئأنهوتضيف".أفهمكىثيولا"أعلنألماهو،

)4(.المن!ىالفهمقبلوتأتي،الأولىالأولويةلها،الإلهلمعرفةالدشيةالتجربةبقيت

تعمب:

المهم:يسبقالذيبالايمانأنسلميقمدهما

مؤلفاتهكتبإنهيقولأنسلمانمنالرغمعلىإنهالغربيينالباحمينيعضيقول

منهطلبواوأنهم،للإممانعقليةأدلةعنييحثونكانواالذينالرهبانمنطلبعلىبناء

منعلىإلاينطقلا،الواقعفيأنسلميقولهماأنإلا؟المسبقالايمانيفترضلادليلا

مولفاتهكتبإنهMonologiumكتابهفيأنسلمقالفقد؟بالمسيحيةأصلايؤمن

بل،للمؤمنينفقطمتاحةتكونبادلهيعنيلمأخرينرأىفيأنهإلا(.)للمسيحيين

!شعياء:7/9.)1(

نماذجرتعلق:وتقدمترجة:حنفيح!ند.انظر:+.تعقلكيآمنا:إلىالعبارذمذهحنفىحند.ترحم)2(

.601ص:ام،819والنثر،للطباعةالتنر!ردار:بكلوتالرسيط:العصرفيالمسيحيةالفلسفةمن

.202-102(3.A History of God:)p

.202(4.Ibid.,)p
ىأ،الديةليجربةأخرىمردتعودأفاإلا،المسيحيةالفلفةعنتتحدثأرمسترونجأنمنالركموعلى

الدينية؟يالتجربةهذاعلاقةفصاوالرلاء"،الثقة11هرالإبمان"11منأنلممقصدكانوإذا.الروحيةالتحربة

,Anselm:Oxford, New York: Oxford University Press5):ثملا،له Sandra Visser and ThomasWilli)

14.0.(.002
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لالأنهأو،يسمعلملأنه،يعرفلاإنسانأىيخاطبأنهمؤلفهبدايةفييقولكان

بالعقل،نفسهيقنعأنللقارئيمكنخلالهامنإنهيقولالىأدلهيعرضثم،يؤمن

المسيحية؟بالعقيدديزمنمنإلىفقطيتحدثأنهيؤكدأنسلمياقولهماولكنفقط)1(.

المسيحية،العقاثدمن!يةأوحقيقةعلىالمؤمنيخريحتجأنالعدلمنأنهيرىوكان

علىالقادرالمومنمهمةالأولالمقامفيهىالتساؤلاتهذهعلىالاجابةولكن

العقلى.الظروليس،الأصلهوأنسلمعندبالمسيحيةفالايمانايفلسف)2(.

11بكلمةيقصدلاأنسلمإنأرمسرونجقألتوقد credo"نشخدمهاكماالاعتقاد

الإله،لمعرفةالدينيةالتجربةبأنهذافسرتثموالولاء.الثقةتعئكانتبل،اليوم

كصا"،الروحيةو"التجربةوالولاء"،الثقة11بينواضحةظاهرلةصلةتوجدلاأنهرغم

ولكن.الباحثينمنغيرهارأكطأورأيها،هوهذاكانإنتوضحلمأفاكما.مالت

ليعىالإيمانبهذاأنسلممقصودإنقالواالذين،الباحثينبعضرأىبالفعلهوهذا

هذامنوجزء؟مطيعةإرأدةويميزه،الأولالمقامفيروحىسلوكهوبلالمعرفة"،11

يخبرأنالمسيحىيمكنالروحيالتكوينوهذا.المقدسالكتابفيالتأملهوالسلوك

وقديضل.أنيمكنهفالعقل،الفعليةالتجربةطريقعنأكما،المسيحيةالمعتقداتحقيقة

وهى؟،الضلالمنالعقلحمايةمنهاالغرضللإممان،جوانبثلانةأنلموضع

)3(.الروحيوالتدريب،والطاعة،التواضع

تلقاءمنالعقللهاتوصلأموراليسفهمهنحأولماأنذلكفيأنسلمححةكأن

مقدماكعافالايمانالوحى؟طريقعنإلينأوصلتدينيةووقأئعحقاثق،هىبل،نفسه

نأيمكنفلاإلهى،وحىالأديانموضوعإنيقرلكانكماممكنا.فهمهايجعلماهو

الإيمانق!يمةوبينفهم،بلاالايماناقيمة1بينيفرقأنسلموكان.للعقلمضادايكون

نأوحدهللعقليمكنلاأنهيرىكانفهوأ)4(.اويقينفهمعنالمزمنبهيقتنعالذ!

ماوهو،الايمانهذامضمونيتعقللكىأولا،الايمانمنبدلابلللإممان؟يؤدى

)1(أول..18-17.00.4

91.(2.Ibid.,)p
02.(3.Ibid.,)p

(t).17دصالرصطى:العصرر!الغلفيالفكرمحام:فراج3عبدد.
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ا)1(.لأتعقلااؤمنبل،ألايمانأجلمنأبحثلاإفحط11:قولهمنيفهم

المسيحيةالمعتقدأتأنفالواقع؟أنسلمفكرفيالروحانيةفكرةترسيخمنيعدفهذأ

علىانسلمتركيزسببمحوهذاكانوربما؟العقلأوالمنطقطريقعنفهمهايصعب

تفهم،فلنتومنلمإن11للقارى:ياقولأنيريدأنسلموكأن.التأمليالروحىالجانب

.دويعقب."تتعقلأنقبلمسيحيةروحيةبحربةغماروتخوض،تؤمنأنبدفلا

منالبدايةأنيرىأنسلمإن؟بقوله"تعقلكياقن11:أنسلمعبارةعلىحنفىحسن

علىوالتركيز11،نفسهفيمايدورألانسانتأملهوللحقيقةأكتعافوأول،الايمان

ا)2(.االإشراقيةالصوفيةعندالجالهوكما،نفسهالتأملموضوعيخلقالقلب

اممانية،.ممقدمأتالبدءإنوقألوا،العقلمنأنسلمموقفالكتاببعضعارضوتد

ندورأنناذلكمعئعلم.بأفاتوصف،عقليهوليعىاممانية،نتائجغيرينتجأنميمكنلا

)3(.الديندا!ولمفرغةحلقهفي

اللة:وجودعلىانسلمأدلة:اكفيالمطلب

الأنطولوجي:الدليل

يعتقدكانواليهرد،المسلمينالفلاسفةمنغيرهمثلأنسلمإنأرمسرونجتقول

ابالدليل1عرفيماوهو،الخاصبرححانهوصاغعقيا.يناقعىأنيمكناللة،وجودأن

منه".أعظمهومايوجدأنيمكنلااشيء1بأنهالالهأنسلمعرفا)4(.االأنطولوجي

يمكنبأنهيوحيماوهرللفكر،موضوعايكونأنيمكناللةأنرأيهفييعئوهذا

بدلاالثىءهذاإنأنسلمقالالبثمرى.العقليفهمهأنيمكنوأنهعنه،تصورخلق

،نتصورهالذىالكاملفالوحوداللاوجود"،11منأكصلالوجودأنوبماموجود،أنه

يتحدثوكانوجودا"،11كانأنسلمفإله(.)كاملغرلكانوإلاوجود،لهأنيجب

67.صم،9791المطرعات،وكالة:الكربت3،ط:الوسطىالعصررفلفة:بدوىعدالرحمند.(1)

.601صالوبط:العمرفيالمسيجةالفلسفةصتنماذححفى:حند.)2(

66.صرالوصيظ:العصرفيالمبحيةالفلفةروحأتبز:حلسرن،)3(

الإصلاية:الفل!فةفيمدكرر:إبراحيمد..الدلاهذاإلى*اء3+ولأللمالقديىصيناوابالمارابيسبت)4(

//:http.،أمح!ط!ل!)أ"لla_of_Canterburygro:وانظر20.8/وتصيق:نهج en. wikiped

202.(5.A History of God:)p
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يث!رحبدأاللة،وجودأئبتأنوبعد.السابقينالفلاسفةمنإيجابيةأكثربكلماتعنه

العحل،تخالفعقيدةأنهاعنهايقولونأليونانيونكانالئاصالوث؟واالتجسيدعقيدة

hyGod"1رسالتهفيوذلك became manيستندكانحيثا؟اإنساناالالهأصبحلم+لها

الوحى)1(.علىاعتمادهمنأكثرالعقلانيوالفكرالمنطقعلىفيها

تعقيب:

أنسلم:عندالأنطولوجيالدليلنقد

يأعلىأعتماددوناللةوجوداثباتيمكنإنه،الأنطولوجيدليلهفيأنسلميقول

الجاهلاقال41المزمورفيجاءماعلىتعليقاأنسلمفقالذاتها.اللةفكرةسوىشىء

يمكنلااشيء1قولييسمعحينالجاهلهذاأنالموكدامن1ا)2(:إلهالشقلبهفي

أنيفهململوحئ،عقلهفيموجوديفهمهوما،يسمعمايفهممنه"،أعظمتصور

تصوريمكنولا،بوجودهنؤمنالذيالأعظمالكائنهذالكنموجود".الشيءهذأ

وجوداأيضاوجودهمنبدلابلفقط،العقلفيكمعئيوجدأنيمكنلامنه،أعظم

الكائنهويكونفلنالعقلخأرجأيضاوجودهيكنلمإذالأنه.العقلخارجوأقعيا

يتصررلاالذىالكائنبأنإلامنهمخرجلاالتناقض"فهذا.منهأعضمايتصورلاالذى

فيكمعئوجودهعنفضلاالعقلخأرجموجودايكونأنبدلااللة،وهومنهأعظم

نأوالئالماسفرالمزامير؟عارةالأول:أمرينعلىتستندفحجتها)3(.االعقلداخل

هذابسببالنقدمنالعديدلهوجهولذاوفعلا،حفاوجودهوالعقلفيالوجود

)4(.الافتراض

الدليل،لهذاشديدانقدالأنسلم،المعاصرcGauniloجونيلونالرالحبوجهوقد

المأهيةإن11ا:االجاهلعنالدفأع11أو"الأحمقعقالدفأع11رسالتهفيجونيلونوقال

302-202.(1.Ibid.,pp)
./\اt:المزاصر(2)

المطرعات،وكالة:الكوت2،ط:الفل!فةإلىحديدمدخل:لدوىالرحمند.عبد:ع!.نغلاباختصار:3()

.177صالرصطى:العصررفيالفلسفيالفكرمعالم:فراجعبدهد.أ!ا:والظر218121-9صام،979

.218ص:الفل!فةالىحديدمدخل)4(
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صلةتوجدولاآخر،شىءالذهنخارجفيمدلولهأووجودشىء،الذهنفيالمتصورة

أفهمأنىيثبتلمإنه،أنسلمدليلعلىتعليقاجونيلونقالكماا)1(.ابينهمامن!ية

لاف!فيفهقهالووحئا؟منهاأعظمتصوريمكنلاالذممماال!صاثن11العبارةمضمون

ذلكعلىيستدلوهوالواتع.فيمدلولهابحقيثةيتعلقمنهاشيئاأشنتجأنأستطع

أصتطيعلاف!فيمدلولها،وأفهمليتوصفسعيدةجزائروجودافترضناإذاإنهبقوله

)2(.بالضرورةموجودهأنهاذلكمنأستنتجأنمطعلقا

دليلهعنحونيلونقالهماأنيدرككانأنسلمأنالغربيينالباحئينأحدريرى

الىالجادىنفسلوكدفعاد،الدليلبهلدعميقولهماعندهيكنلمولكن،صحيح

أيضادليلهنقدكماا)3(.ادليلإلىحاجةفياليست1كانتأنهامضيفاأولا،هأقال

فيلأنهالدللالإكويىتومارفضوقد)4(.وغيرهموسارتروكانطالاكوعط،توما

نأاللةلفظيسمعأنبعديستيمفردكلأنافتراض:الأول:خطأينعلىيقومرأيه

حئواكفي:منه".أعظمنتصورأننستطيعلااما1هوضرورةأخر،فرديتصوره

أعظمنتصورأننستطعلاامأ1أنهعلىالفةيتصورأنيستطعفردكلأنلوأقرضنا

علىيصدرلابلالتصور،هذاعنضرورةيصدرلابالفعلاللةوحودف!نمنه"،

.()الاطلاق

a**

ا-77.178صالر!ى:العصورفيالفلفيالفكرمعالم)1(

.921صالفلفة:إلىحدلهدمدخل)2(

78.(3.Anselm:)p
329)اtersto!:الأمريكيالأدكانلمعارأىحرهذا Woا-).

(4.ne//:ptth wikipedia. org/ wiki/ Anselm-oLCanterbury)

.121مرالرجط:العصرفيالميجةالفلسفةشنماذخ)5(
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الإصفي:توماالقديس:كاكالمطلب

رسدابنبفكرالوسطىالعصورفيالغربفلاسفةمنكغرهالاكويئ)1(توماتأثر

علىالبرحعنةيمكنأنهيعتقدلم،أنسلمعكسعلىالاكوعطأنإلالأرسطو.وشروحه

،والمعتاقداتاللة،عنإدراكهايمكنلاالئالحقيقةبينوميز،بالعقلالثالوثأسرار

اللةطيعةإنقولهفيد!ولء*،3ألمجهرل)2(1ديويسيوسمعيتفقوكان.عنهالبشرية

أنهيعرفأنهواللةعنالإنسانيعرفهماوكل،البشرىالعقلعلىتستعصىالحقيقية

عنه)3(.معرفتهتستيمماجميعتتجاوزاللةماهيةأنيعرفوأنه،يعرفهلا

الله:وجودعلىالاكوينىتومابراهين

والئاللة،وجودعلىأدلتهعلىالاكومحط،تومالفلسفةعرضهافيأمصترونجتركز

:اهي:إيجازفيالأدلةوهذهبعد.فيماوالبروتستانتالكاثوليكاستخدمها

علةوجودبضرررةيتعلقللأولمشابهدليل:اكفي،الأولألمحركعلىأرسطوبرهان

هواكلثةالبرهان؟العللمنفائيةلاسلسلةوجودلزم.وإلاللوجودأولةفاعلة

بكولرنيا،الكبصألبرتيدعلىوتتلصذإيطاليا،فيام(-274ا224)كع!ه+Aquinasالإكرمحطترماولد1()

معأولهاعراعات،عدةفيدخل.اللاهرتالدكنررادـفيعلىحصل(نإلىكايحاضروظللبارسعأدم

والرضدينالأر!ونوسع؟بالجامعةاللاهرتأ!اتذةيمثلهمركانالآر!ية،اتجاهاتهببالأوغطين،

مصنفاتهتبلغ.بالجامعةالتدرسفيوالفرنسشكانالدومييكانلحقالمعارضينمعثم4لأرسطرلتأويلاتهاللالين

الباباولكن،وفاتهبعدفلسقهتناوئحركةظهرت.صحيفةلاف3ئلايةإلىبعضهاصلمحالا،تعينوممانية

يجاربونفلفيةأسلحةالتوماو!ةليالكاثوليكوحدقديى.الإكر-شوأنإلهةمنحةالترماو!ة+افلسفته1أناعلن

11اللاهرتيةو"الخلاصة"،الأممعلئالردفيالخلاصة11كابه!خاعة،أدر!ةواللاالإلحاد!ةالحديئةالفلسفاتها

logiae+إلارشد،ابنحذوشرحهافيالإكرحئحداوقدوعرها.أر!ر،كنبعلىوشروحه!م!كاي،لمهع

حابرول،وابنرشد،وابنسينا،وابن،شيشرونكب.مماتاثروقد.عمدهالبعض!قولكماأوأرسطر،نم!رأنه

.ivy-)176/:والفلاسفةالفلفةمرسرعة:الحفيعدالجعم.:انظر(رسطو.شراحمنيسرنبنومرسى

والق،بطبهللعاد-تشرقالإنسانأنالأولىالحجة.أدلةوحمةالق،وحردعلىئلاثحججوللإكوكاش

الأنطرلرجي(،)الدليلأن!لمححة:الثانية،طبيعيةمعرفتهتكرنأنبدلاطبعا،لهالثرقككرنوما،صادته

نأيمكنلاوإبداعهمانجظايهمارضر9واالسصاءإلىيظروص،بذاتهبيناللةوحردأناأوغمطيزححة:وافافة

./1917الابق::انظر10اللةوحردينكر

seudo-Dionysuis-محهnysا!هرلد!رنييوس)2( / ! seudo!الا!إلىكزاللاوالذكيالفلاضة،أحدهو

والمصوفينواللاهوتون،الفلاضهسعددفيأئرل.الرصبرلىتلصبدأنهعلىنفهيقدمأنهإلا،الهريةمجهول

المراتب11:إليهنبتالئمحنفاتهأهمستالكبر.وألبرتالإكيركئوترما،الدشقيحناوصهماء،والص

.16-ه1/416:والفلا!فةالفلفةموصعة،"الالمجةالأحماءو"ا!،الكنيةو"المرات!،"السصاوية

502.(3.A History of God:)p
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11.لذاتهالوجودواجب11وجوديتطلبوالذىسيناابنبهمالالذىالإمكاندليل

بدفلا؟المعنويةالصفاتفيالموجوداتتاناضلحولأرسطودليلمو:الرابعالدليل

دليلهوالأضر:والدليل،الصفاتهذهغايةوهوالكمالصفاتلهموجودحناكأن

وليدةتكرنأنيمكنلاالكونفينراماالىوالفايةالنظامإنيقولرالذممط"العاية"

)1(.الكونلهذاامنظم"1وجودمنبدفلا،صدفة

حئ"اليومقبولهايمكنالا1براهينإكحاباقولهاالادلةهذهعلىأرمسمرونجوتعقب

دليلباستث!ناء،جدليةكأدلةقيمتهافيمث!صكإنهاتقولفكما.دينيهنظروجهةمن

سلسلةفيأخرىحلقةأوآخر"،وجود11الفةبأنيوحيالأدلةهذهفجلا)2(؟العنايةا11

العلة11مثلمصطلحاتأسمعمالإنوتضيف.والأحمى،الأكملالوجودوهوالوجود،

خلقه،منأيايشهأنيمكنلاالإلهبأنتوحى"،لذاتهالوجودو"واجب"،الأولى

)3(.وجودهمسببولكنه

تعقيب:

اللة:معرفةليليفلسفتهأ.

العقلعلىتستعصياللةطبيعةإنياقولكانالاكومحطتوماإنأرمسترونجتقول

الذيالقولوهذا..011.يعرفهلاأنهححواللة،عنالإنسانيعرفهما"كلوأنالبث!رى،

نأوربما.فلسفتهفيألاسلامىالأثرمنأنهيبدو،المجهولديونيسيوسالاكوعطفيهأيد

عنوردفقد.المقولةهذهمصدر4؟رعلىالمحهول،ديونيسيويرإلمطإلايثرلمالإكويئ

سيدعناهالذ!هوإنهوقيلا)4(،اإدراكالأدراكدركعنالعحز11:قوله!هالصديق

الغزاليرقأل(11.)نفسكعلىأثنيتكماأنتعليكثناءأحصىالا1:بقوله!الخلق

602.(1.Ibid.,)p
رشد.ابنعنأخذدالذىالدليلوهر)2(

.d3(أول(

حامدأير؟9611/:الخامىالمحلد:08Iالأعرافسزص:المعالطروح-4:الالر:المثالسبيلعلىانظر()4

المقصدالعزالمي:حامدأبو503؟4/وحد،،اللههرللصحبةالمستحقانبيانباب::الدبنعلرمإحياءالغزالمي:

52.صد.ط.،القبرآن،مكةالقاهرد::الحثعصانمحمدوتحقبتدراسةالحئ:اللهاحماءشرحرالأصى

نإاللهم11:رممامهعنها.الدرضعائةعركلهمماحه،وابرتوالترسذى،،رالنساثيداود،وأبرروادـملم،)5(

صحيحراحععيك.011.ثاءأحصيلافك،بكوأعرذعقوشك،منوبمعافأتك،سخطكمنبرضاكأعوذ

الراكع:الجزء:الثانالمحلدم،هـ-8791اt.7:للتراثالركاندار:القاهرة،اطالنروى:لرحم!لم

.302صروالحرد:الركوعلي!المايبال:الصلاةمحا!
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)1(11.معرفتهعنبالعجزإلامعرفتهالىطريقاللخلقيجعللممناسبحان1تعقيبا:

موله:ديوانهفي!هعلىللإماملسبكما

)؟(إشراكالسرذاتسرعنوالبحث*إدراكالادراكدركعنالعجز

البرهنةيمكنالىالحقائق"11بينالمشحية،بألعقائديتعلقفيمايفرقألاكويئوكان

نأوعنده.المقدسالثالوثأسرارمثلعقليا،عليهاالبرهنةيمكنلاالىوتلكعليها،

تناقضهاعقليةأدلةوأممط،حدودهتتجاوزلأنهابالعقل"تناقشلا،المقدسالعلممبادئ

الفلسفةأنيرىكانلذابرهانيا.سليمةغيرتكونأنبدولالأكعا،مرفوضةتكون

لمالاكو!محطتوماإنقيللذا.الايمانيةبالحقائقتلمزموأن،للدينخادمةتكونأنيجب

بحقائقيأخذلمفهوا؟اممفلسفاالاعوتيا1كانبلرشد،ابنمملحقيقافيلسوفايكن

ف!!نتعارضا،وجدإذاأما..الوحىحقائقمعتتعارضلاكانتإذاإلاأرسطو،

نأبل،بالفعلذلكيقللمأرسطوإنفيقول،للتحايلويلجأارسطو،قولعنيتخلى

ليسأوحقيقيا،ليسالرشدممط"،التأويل11أنأوالمعئ،هذاتأولهالذكطهورشدابن

لناقضلاأنهيرىكانرشدأبنولكن)3(.الحقمعيارهوعندهالوحىلأنضروريا،

يوأفقهبل،الحقيضادلاالحق11:يقولكانإذ؟الصحيحوالدين،الصريحالعقلبين

.(4ا)الهيشهدو

الاسلامية:بالفلسفهالإكوجميثأثر2.

تأثرتفقد،الاسلاميةبالفلسفةومباحثهأنشأتهأفياليهوديةالفلسفةتأثرتكما

بوضوحظهرتوالىألاسلامية،بالفلسفةقضاياهابعضفىأيضا،المسيحيةالفلسفة

4/3ةالدينعلومإحياء(1) 0 o.

.الكافمانجة!:عليالامامد!رار)2(

والترزيع،للشرالثقافهدارالقاحرد:الوصى:العصررفلسفةفيرضدابن(ثرالخضرى:محمردزينبد.(3)

.157-ا56صر،8391،

الفلفةالححر:رزقالميدد.وانظر:32؟31-صعصارؤ:مححدد.تحقيق:المقالفملرضد:ابن)4(

.52ص:للفل!فةالماماياريحزومكالهاالإصلامية
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كانالاكومحطتوماأنرينانأقروقد)1(.المثالسبيلعلىاللةوجودعلىأدلتهمفي

يدينالإكويئإنوقيلبلأرسطو)2(،شرحفنمنهوتعلمرشد،لابنالأولالتلميذ

ذكرعلىاقتصرت،أرمسترونجأنإلارشد)3(.لابنالتقرساوجهعلىشىءبكل

ابنعنميمونبنموسىأخذهالذىالدليلوهوا؟االإمكاندليل11فيسينابابنتأثره

بابنالاكومحطتأثرإلىأرمسترونجتشرلمو)4(؟ميمونابنعنالاكومحطأخذهثمشنا،

.(ا)اوالاختراعالعنايةدليل11تحديدارشدابنعنالإكومحطأخذوقدرشد.

بشركط؟فكرأمعقديتطورالفلسفةهل3.

بلعقائديا،تطورايعدلا،الفلاسفةعنحديثهافيأرمسترونجبهجاءتماإن

بصورةالعقاثدقضايابعضعلىيبرحنأنيحاولالذكطألانسالما،الفكربابمنهو

يتعلقفيماأرمسترونجقالتهلماعرضنامنيتضح.تصيبومدتخطئقد،عقلية

11،اليهودية11الفلسفةأضافتهماعلىفعلياينطب!قالتطورهذاأن،الثلاثةالأديانبفلاسفة

.مماوذلكقولها؟حسب"،اليهوديةالعقائد11تطورمراحلمنمرحلةبالفعلكانتالى

يكنولم،اليهوديةتاريخفيمرةلأولعرفتالعقاثد،فيقائمةمنسمونابنأدخله

.محددةعقالدبأىبالايمانذلكقبلمطالبااليهودى

إن11قولها:فيسواءا؟المنهجىا"كرالت!عميمقبيلمنيعدأرمسترونجقالتهفما

القرنينفلاسفةمنعددتاثرقدأنها!أكيدمنأنهإلاالجث،منصكدإلحاحةفيالقضيةهذهتزاللا)1(

علومتلقواالذينأووصقية،الأندلسفيالأصلايةالمدارسفيالحلمتلقواالذ!عثر،والثاكعرالثاك

البرتهرلاءمن.الرقتذلكفيأوربافيالاتارذائعةالأخرىهيكانتالئمصنفاثمخلالمنالمسلمين

1"0باثأوفوأديلاردالإكومحط،وتوماالكبو، - 1 070 ( Adelard of Bathيكرنهنخركاذالذىم(،اا

3،المحرطيدئقي!الحوارزميزيج11ومنها،العربيةعنكثرفىوترحماتمرلفاتوله.المسلعينللعلصاءتل!دا

.22226-4ص:الإصلاميةالفلفةالحجر:رزقالسدد.انظر:.للخرارزسأخرىومرلفات

.023ص:الابق)2(

31.صالاكوعط:ترماسلدىوتاويلهارضدابنعندالمعرفةنظرية3:مامحمردد.)3(

.941صالر!ى:العصررفل!فة:لدوىالرحمنعد)4(

24ص:الاسلايةالفلفةالحجر؟رزقالسيدد.5() t.:015صوتأوطها:رشدابنعندالمعرفةنظر!ةوانظر.

وهرفيه،المرحود-الكائناتوفيأحزائهفيملحرظتاسقكليكشفالكرذنظامأذ،الدليل!رلهماملخص

هررإنما،الصدفةمحضاتاسقهذارليىوالصيم.الا!اتزتناسقهربلوظاهرى،اصحىتناسقمجرديى

الجواد:عدمصطفىراحعه،الأدلةناهجعنوالكفالمغالفصلرشد:النانظر:.حكيممدبرإلهصغ

2.97/وتطق:مه!تالأسلامية:الفلفةفيمدكرر:إبرابد.،021-ا17ص
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مثلذلكفيمثلهاصحيحة"،1معتقدأتأيتبنىالمسلممنيطلبلاألاسلام

أطلاقتولذا،الأديانهذهفيالعقائدتطورعنقالتهفيماأو؟المسيحيةأواليهوديةا،ا

11.الفلاسفةإلهامرحلة1:المرحلةمذهعلى

أرمسترونج:فكرفيالفلاسفة!!إلهمرحلةفيايطوريةالنظريةملاهج

في"الفلاسفةإله11لمرحلةعرضهافي،العقديالتطورفكرةأرمسترونجاتبعت

يلي:ماالمرحلةتلكعرضفياليانهاأهمومن.الإلهعبادةتاريخ

تقليدمجردكانالاسلامفلاسفةمنهجبأنوالايحاءالاساقاط،منهجاتباع.

11.الإسلاماعقاثد1إلىجديدةأفكارابذلكااأضافواااوأكحمالونانية،للفلسفة

بالأخذيقولكانبأنهوالإيحاء،الكنديعندالحق"11لمفهومالخاطئالتفسير.

"عدمفكرةلتعميم،الإسلاميالتراثغيرآخر،ثقافيتراثأومع!اقدأىمنبالحقيقة

11.الحقيقةأحتكار

تظبق،أفلاطونعندالفيلسوف-الملكصفاتإنقالالفارابىبأنالادعاء.

الحألة(،هذهفيبوردى)رأيالآخرينلآراءاقباسهاخلالهنوذ!ك!،الب!!لى

11.البشريةالمعتقداتاتصال11فكرةبذلكتوحيأنتحاولوهىالمصدر.ذكرودون

اتصالوإمكانية"،النبوةاكتساب11عنسيناوابنالفارابيبأراءالاستشهاد.

11.الروحيةالتحربة11فكرةعلىلتؤكدوذلك،الفعالبالعقلالبشر

كثراتتوقفلمأرمسترونجأنإلا،اليهوديةالعقائدفيالواضحالتطوررغم.

.ميمونابنوضعهاالىاليهوديةللعقائدبالاشارةواكتفتالتطور،هذأعند

الفصل:خلاصة

لاولبههاسينا،وابنوالفارابيالكندممطفلسفةمنجانباأرمسترونجتعرض*

معفعلتكماوالأفكار؟العباراتبعضتجتزىبل،متكاملةبصورةفكرةأممطتعرض

عندالملكصفاتبأنالفارابىبقولوألادعاءالكندممط،فلسفةفيالحق"11مصطلح

نأ،الفلاسفةإلهمرحلةفيالأساسيةرالمشكلة!.ا!خطعلىتنطبق،أفلاطون

قضيةذكرمنالغرضتوضحولاالفيلحموف،لفكرمصادرهاتذكرلاأرمسترونج

.الفيلسوفذحنفييدوركانلماالخاصتصورهاتضعبلبعينها،

بفكرهمأضافومنخاصةاليهود،فلاسفةمنعددلفكرأرمشرونجعرضت
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اللعقائد1قائمةمنميمونابنبهجاءما،الاضافاتهذهأهمومن،اليهوديةالديانةإلى

الاسلامية.العقائدمنتمامامقتبسةتكونتكادوالئ،"الملزمةاليهودية

لموألاكودكط،توماوالقديسأنسلمالقهـديسمنكلفكرأرمسترونجعرضت

المسيحية.للعقاثدأضافاهماتوضحلمأهاكما،المسلمينبالفلاسفةتاثرهماعندتتوقف

تطالبلمميمونابنقبلاليهوديةأنلفكرةأخرىمرةأرمستوجتتعرض*

فلا،المنهجنفسيتبعالاسلاموأن،معينةدوكماطيقية"11بعقاثديؤمنبأناليهودي

فكرةتحديدا،هىهذه،أنبالبحثتبينوقدبعينها.بعقائدبالايمانالمسلميطالب

فيم!مونابنعقاثداختزلوأقدالحاخاماتإنقالوالذممطكوهلر،اليهودممطالحاخأم

بالجزأء.والإيمانالوحى(،)أوبالخلقوالايمانبالفة،الإيمانوهىفقط،عقائدثلاثة

الفلاسفة؟إلهبعدوهاذا

فكرفي،الأرضعلى"الإله"عبادةرتص!إمراحلتستكملأنالمفترضمنكان

"إلهثم"،المتصوفة"إلهمراحلخلالمنوذلك؟الحديثالعصرحئ،أرمسترونج

ولكن.قالتكما،الإلهفكرةونبذالالحاد"،امرحلة1أضرائموالتوير"،الاصلاح

إكمالعنالوقترلضيقالرسألة،عرضتهاالي،الأولىالمراحلفيالتفاصيللكثرة

بعدأرمسترونجقالتهوما".الفلاسفة"إلهمرحلةعندالبحثتوقف،المراحلهذه

خاصتصورلهمكانالمتصوفةأنتافترضفهى.المنهجحيثمنمحثيرايختلفلاذلك

الذىالمنهجنفستمبعوهي.الفلسافةلمرحلةسابقاكانالتصوفأنركمالاله"،11عن

اليهوديةفيالتصوفنماذجلبعضتعرضفهى؟الرسالةثنالاخلالمنوضحناه

عنرأيهافييختلفوالذيالإله"،11عنالمتصوفةتصورموضحة؟والاسلاموالمسيحية

العقلالط.الفلاسفةإله

عشرالخامسالقرنينفي،المسيحيةفيألاصلاحمرحلةإلىذلكبعدالكاتبةتنتقل

مناحىعلىوالعلمالعقلانيةبسيطرةيميزكانالذممماالتنويربمعصرثمعضر،والسادس

لتافرضعثر،الثامنالقرنكعايةفيوروادها،الرومانسيةالمدرسةجاءتولكن.الحياة

و"الخيال"،المبدعةالمخيلة11قيمةوإبراز"،والطبيعةالانسانبينالتوحد11عنتصورها

11،الشخصىالإله11فكرةعنألابتعادبالعاليربدأ.المدرسةهذهفكرحسب"،الخلاق

التصورأ:،الرسميةال!سنسيةالموسسةتتباحعاالىالملزمةالدوغماطيقية"11والعقائد

للدين.الكنسى
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صراحهالاله"11فكرةرفضعشر،الماسعالقرنبدايةفيالتحولهذأوأكبوقد

وفرويد؟ونتضه،وداررين،،وماركس،فويرباخرمنهمالالحاد؟أساطينيدعلى

للتقدموأصبحألاله،لافكرةفيهامكانلا،جديدةحياةصتيتحدثونبدءوأحيث

عديدايتحدثكانفهو"،الالهاموت1كلتنيتثمهتحدثوحين.الأولىالكلمةالعلمى

يصبحأن،رأيهفييجب،حيثأ!سلا،عيسىفيالمتجسدة"،المسيحىالالهاصررة1عن

العصرإنزرأدشت"،تكلماهكذأ1كتابهفينيتشهقال.الجديدةالآلهة"11أنفسهمالناس

المستنيرالانسانوهذاا؟اللةا11محلسيحلالذيالخارقألانسانميلادسشهدالحديث

أرمستررنجوتمر.والشفقةللخوفتدعوألىالقديمةالمسيحيةالقيمعلىحربأسيعلن

يكمواأنعليهمكانوالمسلمينأليهودإنعنها،تقولالئ،المرحلةهذهعلىسريعا

،المبادرةبزمامالغربأخذحيث،لمالعافيالجديدةالاحداثحعذهليواكبواأفكارهم

الموتف.سيدهوالعلم"11رأصبح

المبحث11فيذكركما،أرمسترونجترى؟الإلهلفكرةمستقبليوجدهىوأخيرا،

رأيها.فيزرال،إلىسائرة"الشخصيألاله11فكرةأن،الرسالةثناياوفيالتمهيد!"،

هي،العقيدةفهذهرمز".11إلىستتحولكانتوإن،تموتلنذاتهاالاله"11فكرةلكن

الخربة11علىيقوم،للإلهجديدتصورإلىستتطورولكنهاالبشركط،التكرينمنجزء

فيالباحثةعرضتكما".مفارق"كائنالإلهأنفكرةورفضا؟الروحيهاالذاتية

الحالية،والفلسفاتوالمعتقدأت،الأديانجميعأنعنرؤيتهاالتمهيدى"،المبحث11

التراحم""رثقةمشروعفيعنهاتحدثتوالئالتراحم"،11ميمةحولتجتمعأنيمكنها

الأخيرةوهذهالأزهر".لخريجيالرأبعالملتقى11موممرفيمصرفيوعرضتهاتتبناها،الئ

11.الألوهية11عنفكرهاخلاصةهي
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أضر:تعقيب

:الإسلامميزانفيالعقدىايطورنظرية

نافكرةتتأرمسترونجكارينأن،البحثهذافيعرضماخلالمنيتبين

.ممراحلمرتقد،ساميةعظمىقو-أكطأوالمقدس"،11أوالاله"،11فيالبشرعقيدة

الرسالةتناوفالذىالفرضوحو،الأرضعلىالبشريةتاريخمدىعلىتطور،

؟كتابلأصدقالرجوعصتالنهايةفيبدلاولكنوالتفنيد.،والتعقيببالتحيل،

الفصلالقوللنرى،خلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلاالذىالعزيز،اللةكتاب

بعيدا،البشريةتاريخفيالدينتطورقضيةالكريمالقرآنحسمفقد.القضيةهذهفي

التصورعلىتقومبشريةمحاولاتكونهيعدولاالذكط،العقيمالجدلهذاعن

دليلعليهيوجدولاأحد،يشهدهلمالذى،الماضىبناءلاعادةومحاولةوالت!خمين،

ديانةتحديدحاولتالئالنظرياتهذهفكل.الصادقالالهىىالوحسوىcبهيوثق

تصفلافهى؟افتراضاتعلىمبنيةافتراضأت11كونهاعنتزيدلا،الأولالإنسان

فيتحتملا)1(،أحتمالاتاتعرضوإنما،الصحيحالعلممطلبهوالذكطالثابتالحق

.والكذبالصدق،النهاية

التوحيدبرسالةجميعهمالرسلأرسلقد!هاللةأن،الكريمالقرانأخبرناوقد

امةكلفيبفنا)ولقد!:قولهفيجاءكما،الشركشوائبكلمنالخالص

فيهاخلاإلاامةهن)وإنض!وقولهالطغوت!)2(،واجتنبواالفهاعدواأنرسولا

ال!،أدمقصةمنبدءأ،الكريمالقرآنقصصكلفيجليوأضحوهذا.ير!)و(..

!أأدمعرفاقدوتعالىتباركفاللة.الأرضأهلإلىارسلنىوأولالبشر،أبى

متضرعاإليهيلجأوأن،بالعبادةيخصهوأنيوحدهأنعليهيجبالذممط،الحقبألاله

ظلظر!شا)قالا!ت:قولهفيجاءكماذنب"،فيوقعإنوالرحمةالمغفرةيسأله

لاالعقاثدأنومعلوم!)4(،الخاسرينمنلنكوننرترحمناكتغفرئموإنأنفسنا

.911صالادياد:اريختلدرا!ممهددبحوثالد!ن:دراز:عبدالذمحدد.(1)

36.:النحل)2(

.42:فاطر)3(

23.:الأعراف)4(

558

http://kotob.has.it



شلكنتتغير،ولمتتبدللمالتوحيدفعقيدةالاخبار)1(.بابمنفهى،النسخيدخلها

دونأمةهاتعالىاللةخصالىالشرائعبعضعوتطور،وليستغير،أونسخالذي

مكمجعباألكل:تعالىقالألاسلام؟بشريعةالشرائعحذهختحتأنإلىأمة،

ومنهاجا()2(.شرعة

تاقول:ادحط"الذهبيةالقاعدة11حولالبشريةتجمعأنتريدأرمسترونجكانتوإذا

ينصلحلاالبشريةحالفمان3)3(،بكيفعلوهأنتحبلاما،بالآخرينتفعلالا1

منكثيرفيألاجتماعية،وللموروثاتللأهواء،تخضعالئوهيوحدها؟بالأخلاق

ترفضهفماالنسبية"،11ألاقضايامنهذأعصرنافيالأخلاقأصبحتوقدبل،.الأحيان

بدفلا.الشخصيةالحريةبابمن،أخرىمجتمعاتعليه"تشجع"قد،المجتمعاتبعض

اللةرحمةتداركتوقدظله.فيالسلميالتعاي!ويمكنهم،حياتهمينظمإلهىمنهجمن

اللةيتر!لم،الأرضإلىإ!لاادماهبطفحين،الأولىاللحظةمنذالإنسانتعالى

قصةحذاتبينكماقفتهم؟علىأنجائهوحياةحياتهينظمإلهىمنهجدونيعيشسبحانه

)..:قولهآدمابنلسانعلىالكريمالقرأنيحكى.الكريمالقرآنفيابخلاآدمولدي

أصحابمن!كونواثمكبماثميتبوءأناريدإثيالطلمين.ربئالفهأخافإني

وأححثمإنيغضبربالهأنآدمابنعلمأينفمنالطلمين!)هـ(.جزاءوذلكاكر

إن11؟الآخرةالدارفيالأعمالعلىجزاءهناكأنعلمأينومن؟أخيهقتلفيشرع

يدعبثتوكلما!،اللةقبلمنألالهيالوحيطريقعنإلاتعرفلاالحقاثقحذه

.(ا)البضراأفسدهمالاصلاحالأنبياءتوألى،الإلهئبالوحىالبشر

وكلالعقاندتعد.ا-دها52ص.،طد.:أصحابهتريةفيص!الىمهح:احضرعىمحصدالخثرعىد.()1

تعالىالذلذاتيتع!!وماوإفراددـبالعباد!،اللهتوحيدصأقوامهمإليهدعراوماصحانه،اللهعرإلالبياءلهحاءما

كصا.النخيدحلهلاالذيالإخبارلابمنوالعقا!،وافوابوالناروالجةالآحر،والومورطهوكتههـصفاته

يقعولب.الرائعمنهاتخلولاالئوالمعاملاتالباداتأصرلأو،والأحلاقالآدا!أعرلالس!يدحلى،

الحلصاء.اشطهاالئشضوابطهالسضهـطث!هـلكن،والراميالأشامرأو،:المعاملاتالباداتيعضوالسر

237-236.صالقرآر:علرميمباحثالقطار،مناعد.:انظر

;r)84:الماندذ.

.داالتمهدى:الممحث)3(

.ذندالماردص-'0r-72تياالآ(4)

.1-157دهصأصحاله:ترليةو!ادسد!ح)د(
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كماتطور.ممراحلتمرلم،تعالىاللهعندمنجاءتكما،السماويةفالأديان

وفقا،للصوابالخطأمنأوللاعلى،الأدفىمنترتقلمو،أرمسترونجتصورها

الأديانفيالتشريعومناهج،الدعوةطبيعةتغيرولكنالتطورممما.المنهجلمقتضيات

ا)1(.3صمالاوأوالشمولالنقاءمراتبفيتصاعدي"تدرجالواقعفيكان،السماوية

الغيبمنطقةفيداخلةلأنهأ،الوحيطريقعنيكونإنما،المسألةلهذهالنهائى"فالحل

محاولةأوللاستقراء،الواحفيالنهاثيالحليخضعولاا)2(،االايمانموضوعهيالئ

وأ،كانتلوعله،ستكونكانتماوافتراض،التاريخيةالأحداثبناءوإعادةتصور

الافتراض".11هذاوافقتلو

.اهامى17،1صالدءت:دراز:عبداللةد.)1(

.911ص:يقالا(2)

*ي!ء
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الخاتمش

غربية"كاتبةتناولطريقةأوضحأن،الرسالةهذهفصولخلالمنحاولتلقد

11،وتصورهالدينانشأة1لقضية،أرمسترونجكارينالأديانمؤرخةوهى"،معاصرة

السماويةبالأديانومرورارأيها،في،الأرضوجهعلىللاعتقادصوردأولمنبدءا

توصلتوقد".الفلاسفةإلهامرحلة1:الكاتبةعليهاأطلقتالئالمرحلةوحئ،الثلاثة

التالية:النتائجإلىوتوفيقهتعالىاللةبعون

مرعلى"،المبدعةامخيلته1في"الإلهاخلق1الذكطهوالانسانأنأرمسترونجترىء

وأنالبشر،اختراعمنهوبل؟للإلهواقعيةخارجيةحقيقةيوجدلاوأنهالعصور،

ألانساننفسفيداخليةتجربةواقعهافيهىالنأس،عنهاتحدثالئاالدينيةالتجربة11

لتكيدها.(والرسالات)كألوحىخارحيمصدرإلىتحتاجلا

الذىnuminousالمفارقالمقدسعنOttoأوتورودلفنظريةأرمسترونجتعمم*

للقا?الانسانفيهيتعرضموقفأممطعلى،والرهبةبألخشوعحيالهالمرءيشعر

ألانسانعليهيطلقماهىالغامضةالقوةهذهأنرأيهاوفي.بهيومنالذ!المقدس"،11

ذلك.يدركلموإنالاله"،11

وضععلى،للأديانالعقدى"التطور11عرضفيأرمسترونجمنهجيقتصرلا،

جاءتالذيالجديدوهو،متكاملةنظريةتخلقأنتحاولهيبل،الدينلأصلنظرية

صورة،اللاحقالمعتقديكونأنبحيث،التاريخمدىعلىالأديانتطورتفترضبه،

مقنعة.تكنلمالتطورهذاحدوثعلىأدلتهامنكثيراولكن،السابقمنمعدلة

منتطور،.ممراحلمرتاليهوديةأن،الأديانعلماءمنوغيرهاأرمسرونجترى*

الآلهة،كلإنكارإلىثم،الأخرىالآلهةيرفضلاالذىالوثى"الموحيد11إلىالوثنة،

إشعياءسفرفيإلا"،الخالصالتوحيد11جمحذأالأمرعلىدليليوجدلاوأنه،يهوهعدا

الثأني.

تطور.ممرأحلمرالاسلامفيالتوحيدأنعلىتبرهنأنأرمسترونجحاولت

صحيحا.واحدافىليلاذلكعلىتقدمأنتستطعلمولكنهالليهوديه؟مشابهة
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هو،السماويةالأديانبهتؤمنالذي،الشخصىبالالهألايمانأنالكاتبةترى

ويظنون"لرأيه"يتعصبونبهالمؤمنينلأن،التسامحوعدم،الاصوليةظامردأفرزالذي

المعارفدائرةفيأصلارردالرأيهذاولكن.يكرهونماويكره،يحبونمامجبأنه

أرمسترونج.إليهاتث!رلموالى8591)1(،عامعشرةالخامسةطبعتهافيالبريطانية

إلهعصرانتهىأنبعد"،الصوفيةالاله1الآنالمشقبلأنأرمسترونجترى

التجربة11هوتقولكماعنه،والبديل،"الأسمىالكاثن11أو"،الفلاسفةو"إلهالتوحيد"،11

.11الروحية

فيحدثكماوتتطور"،اتتغير1أنيجبالأديانكلأنأرمسترونجتقول،

وأصبحت،وتركتالتحجر،لأصاهاوإلامثاليا،نموذجافيهاترىألى،البوذية

مهملة.

?ء
أصحاببينالتراحم11فيهو،الاديانبينالتعايشفيالحلأنارمسترونجترى

11،الأخلاقىالجانب11فيالديناختزالخلالمنذلكويكونالمختلافة"،المعتقدأت

.مصدرهايضاوهى،للدينالحقيقىالجوهرهىأنهاترىوالى"،الروحيةو"التجربة

الملتقىفيعرضتهاوالى"،التراحموثيقة11عليهأطلقتفيماهذهفكرتهاعرضتوقد

.9002عام،بالقاهرةالأزهرلخرجىالرابع

عامنشر،الأهميةشديدمقالفيالأديانفيفكرمحاخلاصةأرمسترونجعرضت

Golde*"الذهبيةالقاعدة11،عليهأطلقتمأإلى،نرجعأنيجبإننافيهتقول600،2

Ruleا)2(.بكايفعلوهأنتحبلاما،بالآخرينتفعلالا1:تقولوألى؟

الأديانجميعلأن"،الأديانوحدة11إلىتدعوأفاأرمسترونجفكرمنيتضح

وأحد،مصدرححاأن.ممعئليسجوهرها؟فيتختلفولا،متشابهةرأيها،فيوالمعتقدأت،

صورقافي،والفلسفات،والمعتقداتالأديانأن.ممعئبل،تعالىأدلةعندمنأي

ولالآخر،دينمنللتحولداعىفلااخر.عندينيميزمافيهايوجدلا؟الحالية

وثيقة11فكرةجاءتهنأومن؟وحدهالحاقيقة"11يحتكرأنهأحديفترضلأندأعى

995.26/(1,The New Encyclopaedia Britannica. 51th :.de Monothe)sm)
.13صرالمهيدى:المحث)2(
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الحركاتفكرمنمقتبس"،الأديان"تشابهحولأرمسترونجفكرأنويبدوالترأحم".

خلالس-الثقافاتبينالاندماجبتضجيعتنادىالى،المعاصرةاليهوديةالاصلاحية

والقيود.الشرائععنبعيدأ؟والموسيقىوالتأملالصوفية

الماف!-ينبعضكتاباتإلىأرمصترونج،عرضتهاكماالمقدس"11فكرةزحفت

المثالسبيلعلى،الجابريعابدمحمدود.،أركونمحمدد.مثل،العربالاسلاميين"11

البحث.ثنايافيالأفكارهذهلبعضسريعاأشرناوقدالحصر.لا

دعوأنا...وأخر،الصالحاتتتموفضلهبنعمهالذىدتةوالحمد

العالمين!ربئلفهالحمد)أن
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)1(رقصملحق

أرمسترونحل!اديقالكاملشالمؤلفاتقانمش

,ed.:Ballentine Books1.ا؟أ,The Battle for Go ! A History of Fundamentalism

.1002

.8391.2,Beginning the World4 St. Martin' s Press

7002..3,The Bible,A Biography, Atlantic Monthly Press, November

1002..4,Buddha, LipperNiking

0102..5,The Case For God, Knopf,;9002-Anchor, September

,Silence:Women and the Priesthood, London: Fourth Estate6.لمه The End

.3991

1991..7,The English Mystics of the Fourteenth Century, Kyle Cathie

2002.11,.8 Faith after September

.9,The First Christian: Saint Paul's Impact on Christianity: Pan Macmillan

8391.
the Sex War in01.لمه The Gospel According to Woman: Christianiys'/ Creation

1991.,theWest, Anchor Books

OurReligious,ا،فى Traditions5لمء rmation, Thebeginning1.1مل The Great Transf

7002.,ed.:Anchor Books Edition, April

.12,A History of God The000,4 Year Quest of Judaism, Christianity and Islam

4991.:.de Ballantine Books Edition, Septemberفىأ،

.:.13 Holy Wa3 The Crusades and Their Impact on Today's World, !2 ed

1002.,AnchorBooks

7991..14,In the Beginning:A New Interpretation of Genesis, Ballantine Books

.15,Islam, A Short History, New York: Modem Library Chronicles Books

.!هو2
.16,Jerusalem One City Three Faiths,151 ,.de New York: Ballantine Books

7991.
3991..17,Muhammad,A Biography of the Prophet, New York: Harper Collins

6002..18,Muhammad:A Prophet For Our Time,151 :.de Harper Collins

5002.,.Myth,.U:.K Conogate Books ltd91.لمه A Short History

5002.,ed.:Anchor Knopf7.02!لا,The Spiral Staircase

5002..21.,Through the Narrow Gate,،13 St. Martin' s Griffin ed

8791..22,Tongues of Fire: An Anthology of Religious and Poetic Experience, Puffin
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)2(وقصملحق

بالرسالضتوؤالتىالمصطلحاتأهص

ايهـا

AxialAge:لملمصر/لررممه

)!!يJaspersجسبرزكارلالألمالماالفيلسوفعليهاأطلقكما..مق8002-00منالفترةهى

اح،

Creation:نح!قلمأسطورة Myth

فيلمالعانشأةقصةتحكىاليهو"الأسطررة،الغربىالفكرفي"الحلقاسطورة11.ممصطلحالمقصود

الغربية.الرؤيةحسبالتكوفى،سفرفيالخلقفصةعلىبذلكينطبقفهو".الدينيةالمجتمعاتأحد

السومرية.الخلقأسطورةمثلحرلهأ؟دارتاليالشعوبأصاطرعلىالمصطلحهذاينطقكما

ينظرولكندين،أومعتقدأيمكوناتمنأساسيامكونأتعد،الرؤيةلهذهتبعا،الخلقفاسطورة

حدة.علىثقافةكلرؤيةبحسبتختلف،لمالعالنشأةرمزيةقصةأفاعلىإليها

اء،

Dogma:/لدوغماطيقة

المعئالدوغماتمثلحيث،للكنيسةالسريةالتعاليمعنليعبيرالأصلفيالمصطلحهذايستخدم

صورةفيعنهاويعبر،الدينيةالتجربةخلالمنإلافهمهايمكنلاوالئ،الإنجيليةللحقيقةالأعمق

علىإليهاينظرالئالأفكار،منظومةإلىالاضارةفيالغربىلاالفكرفيأيضايستخدمأنهإلا.رمزيه

يعتنقها.لمنملزمةأنها

(E)

Epiphany:لملايهمتجدمقرعورةبثريةصورةيىمالمبهتجكل

ركانالميلادى،الرابعالقرنفيالم!يحيةفيظهرتالئالحديئةالمصطلحاتمنالمصطلحهذايعد

يعتقدكما،بشريةصورةفيالإلهتجلىأوالميح،.مميلادالاحتفال،الأصلفيبهالمقصود

لرية.صورةلطالأرضعلىللناسإلهةأوإلهظهور.ممعئأرمترونجاستخدمتهوقد.النصارى

Ex-nihilo:عدممنلخصلم

-*ءأوالعدممنبدأالخلقإنأحدهمايقولالخلت؟قضيةعنمذهبانالغربفييوجد

cnihiloمنكأنالخلقإنالآخرالمذهبويقول،السماويةالأديانأتباعمعتقدوهو

الأساطرالأصلفيهاجاءتالأيضرةالفكرةرهذه.العدممنليسأممط،أوليةمادة

البابلية.الخلقرةأسم!إمثلالقديمة
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Godhead:/فىلوث//للاهوت

go"ءeadكلمةتستعملكماالاهوت".1إلىالأناجيلمنالعربيةالطبعةفيالمصطلحهذاترجم

وأالألوهية"11إلااللغوىأصاكأفيتعئلاأنهاإلالها،مرادفةأنهاعلىالثالوث"،11معبالتبادلكثيرا

.االمقلمىا11

اول(

Hypostasis:/للى/خلة/ثلأسانلطيعةرجي/فى/يجلي

الداخليةالطبيعةعنالخارجىالتعبيرأو،الخارجىالتحلىإلىاليونانيةفيالمصطلحهذايشر

الذيالمصطلحوهو.ousiaاخلىاللىبالجوهرمقارنةالحارج،منيرىيهفأىما،لثخص

والروحوالابنالآبدذ:الخفىللحوهرالثلاهلةالخلياتعنللتعبيراليونانيونالمسيحيوناستخدمه

اعتقادهم.في،القدس

)،1

Impersonalgod:يثخصيمصر/به

ومبأينخأرجية،حقيقةلهلإلهتؤمنلاالئوالمفاهيمالفلسفاتإله"11علىالوصفهذا!طلق

فلسفية،فكرةإلاليىالالهأنافتراضعلىالفلسفاتهذهتقوم.السماويةالأديانإلهمثل،لمللعا

منويخرهأوالهندوشةالبوذيةالمعتقداتعلىالمفهومهذاوينطبق.المخلوقاتكلفيكامنةقوةأو

ضخصى.بإلهترمنلااقىالفلسفات

)كللم

Kenosis:نمريغ/بفس

ليشرحفيلى،لأهلرسالتهفيبرلساستخدمهاوتدالتفريغ"،11تعىلاتيئأصلمنالكلمةهذه

"فرغأنهأىإنسانا،وأصبحالطيعية""فوققدراتهيسرعبهاطرحالىالطريقةفياعتقأدهالا

أهلإلىبول!رصالةدطترجمتوقدبثرية.صورةفيتجسدهحأللأفي،الالهقدراتمن"نفسه

2/7.ا:انفسهأخلىالكنه1فيبى:

Kerygma:لملكريفما

الذىالمصطلحوهر.preach"ايكرزا1أوايبشر"1.مم!تالجديدالعهدفياستخدمتيونانيةكلمة

عنهاالتعبيريمكنوالئللبهعة،العامةالطلمعنللتعبراليونانيونالمسيحيوناستخدمه

.ممنطقية.عنهاالتعبيريمكنلاالئالدوغماتقابلوهى،وبمنطقيةبوضوح

(L)

Logos/ل!وجوس:

فياللوجوسكلمةوردت"القول".أوالكلمة"11تعئيونانيةكلمةهوlogosأواللوجوس

وتاتاللة+.الكلمةو!نالفة،ندكانوالكلمة،الكلمة!نالدء*لييوحنأإنجيلافتتاحية

لكلمةمفهرمهكانحيث،اليهوديفيلونتأثيرإلىالانجيلفياللوجوسفكرةترجععديدةبحوث

11،الكلىالعقل11يعىاللرجوسإنوميل.العالملخلقال!ةوضعهاالئالأصليةالخطةيعئلرجوس
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الأفلاطونية،الفلسفةفيالكليةائمسبواسطةللكونمنظم،المادةعنمجردكائنوهو

المحدثة.والأفلاطونية

/ي!"

Mana:/"نا

،1918عامالبريطالماالمبشر+ه،!++!هصأكردرينجتون.+."روبرتالأصلفيالمصطلحهذاأتترح

Theالميلانيزيون"11محابهفي Melanesians'الميلانيزين.معتقداتفيأساسيأمكونايمثلإنهوقال

علىوالشرللخررتعمل،ماديةموةكلعنمتما-فيةمرثرة،موةبوجوديعتقدونالميلايزيونكان

فيتتحلىولكنها،طبيعيةفرقمرةبأنهاوصفهاويمكنا؟االمانا11اسمعليهاويطلقرنسواء،حد

إنه،المصطلحهذاعنأرمحشرونجوتالت.البشريةالقدرةتفوقأخرىقوىأىأوماديةقوى

وكانرا،المادىالعالمتسودالئالغيبيةالقرةلوصفالجنوبىالبحرجزرفيالأصلفييستخدمكان

إلهى.أصلمنأومقدسةأفاعلىإليهاينظرون

Mothergoddess:/لآم/لالهة

عندالاسمهذاعرفتوقدالخصب"،11أو"الأرضإلهة11نفسهاهىالأساطيرعلمفي"الأمالالهة11

،عناةمنهاكثيرةأخرىأحماءعليهايطلقكماالميلاد،قبلالصغرىوأسياوالروماناليونان

إلهة11عبدمديكونربما،التاريخقبلماإنسانأنالعلماء،اعتقادوسبب.وإيزيسرع!ثتار،

."Venusfiشد!8س!ولالفينوسية"التماثيل11اصمعليهأطلقماعلىالفورهو"،الأمالالهة11أو"للأرض

هكلu*!كل:ء،لر*/لجبر/سطورة

منهاانتقلتثم،البدأئيةالقبائلأصأطرفيأساسيبشكل"المقدسالجبل11اسطورةتعرف

أيضاالفارسيهوفي،والهندوسيةالبوذيةفيلهاممأثلةأصاطيرفترجد،القديمةالشرميةللمجتمعات

ccosmicالمقدمىالكرفيالجبلعنقأف(،جبل)أسطورة mountainالطلم.هركزفييقعالذى

يتصلحيث،الأرضوجهعلىبقعةأعلىفييرجدأنيجب،معتقداتهمحسب،الجبلوهذا

اعتقادهمفيوالجبلالسماء.منقريتاحينئذيكونلأنه،لإلههقمتهأعلىمنالشامانأوالكاهن

كماالمقدسفيهويتحلىوالسموللارتفاعرمزايعدفكانالسماء،منقربهمنقداستهيكتسب

الأساطر.كلفيرثييامكوناتعد"المقدسالجبل11فاسطورةالسماء؟فييتحلى

*(

Numinous:/لقلر/لظرق

اللفظبهذالتر(،المقدسةالروح)أىnumenاليونانيةمنnuminousمصطلحبنحتأوتوقام

heالمقدس"فكرةكتابهفيأوتوقام.يراهكماالمقلس"11مفهومإلىالجديد Idea of/ the Holy'

يرتبطالثسعوروهذاحسي.غرغامضا،شعورايثرالذىهذاأنهعلىالمقدس"11مفهومبشرح

أوتورأكطوكان.المفارقأو،المقدسأوبالاله،الإيمأنإلىيودىالذىوهوالفس،خارجبثىء

الالهي.بالحضورالخاصالوعييعكسلأنه،الدينمكونأتمنأصأسيأركنايمثلالمقدسا.11هذاأن

بالنسبة،المفارقالآخر"11هر،المقدسفهذاأشياء؟عدةهنابالمقدسيقصدكانأوتوأنكما

المتدين.نفسفيوالتعظيمالخسرعمنمزيجايشيعغامضحضررلهالآخروهذا،الانسانلرجود
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)ءلم

Orthodoxy:لمل!رثوؤك!

الإكريقئ،لمالعاإلىالمسيحيةدخرلقبلامألوفيكونلميرنأدط،مصطلحهو"ءهodoxyمصطلح

مجموعةإلىالمسيحيةفييمضوالمصطلح.الصحيحالاعتقادإلىو!شرباليوناية،المتحدثأو

إلىيارفأص!نيقبة؟مجمعفيالميلادىالرابعالقرنفيعليهاالاتفاقتماد!والتعاليمالمعتقدات

الأرثرذكصية.التعاليمأفاعلىالكاثوليك!يةالكنشةفيبألتثليثالمتعلقةالرؤية

Orthoproxy:/لأرثوممركحه

الئالديانةإلىأيضاويثيململصحيح!"،ا/لطرسةويعىاليونانيةمنشتقOrthoprazyمصطلح

فيالالهىالقداس)مثلبالطقوسالمرتبطةتلكوإلى،الأخلاقيةالأفعالعلىأساسيبشكلتركز

بالاعتقاديتعلقالذيالأرثوذكسيةأوء"+هيرمهمصطلحيقابلهالمصطلحوهذاالمحيحية(.

تجمعبأفا"،المسيحيةالديانة11وغرها،والانجييةالكاثرليكيةاالمسيحيةالكنيسةتصف.الصحيح

بشكلعصليةديانةفهياليهوديةأما.orthopraxyوالعملىorthodoxyألاعتقادىالمفهومينبين

وحدانيته.وفياللة،فيالاعتقادهثلالقليللأالاعتقاديةالقضايأبعضوكأorthoprazyأساصى

Ousia:مال!خصخكللمللىلملجوهرلم

الخفيعنالتعبيرفيويستخدمما،لشخصالداخلىالجوهرإلىاليونانيةلطالمصطلحهذايشر

.بشرىتصوركلكعدىالذىد!ة،والمقدمى

Pi)

Pagan:لميوحيدلملؤلنى Monotheism

الترحيدأى،الأولىمراحلهفياليهودىالتوحيدعنليعبرأرمسترونجاقترحتهالذىالمصطلحهو

يمثلرأيها،فيالوثي"+التوحيدوهذا.الغربفيالأديانعلماءعليهأطلقكما،بالشركالمغلف

النهايةفيفهر.الأخرىالآلهةوجودإنكارعدممعواحد،إلهبعبادةتأريخهمنيتميزتالئالمرحلة

الخألص".اللشرك1ولا"،الخالصاللتوحيد1ينتمىلاتوحيد

Pantheon:/لوكنى،لملالهةمجمعلمبنثيون

وثئ،معتقدلكلأنيعئكما.الاغريقيةالحضارةفيالآلهةمجمعإلىالأصلفيالانثيونثر

الكعبة،أرمسترونجشبهتوقد.البانثيرنأوالمعبد،هذامثلفيتقيمبه،خاصةالآلهةمنمجموعة

بالبائثيون.،الاسلامقبل

Perennial:لمنملحف!لمللىائم! Philosophy

منالفلسفيةالمذاهبمختلفعليهتبدومارغمبأنهالدعوىعلىالدائمةالفلسفةفكرةتقوم

هكسلياستخلىموقلى.واحلىجرهره،الاتصالداثمفررراتراثامجموعهألطتؤلفأفاإلا،تعارض

Aldous Huxley51عأمالمصطلحهذا 9 tالداثمةالفلسفة11كتابهفيPerennial Philosophy،وقال

عنقاهةتصرراتلهمكانالتاريخمدىعلىالبشرأنعلىتقرمفيها،الرئيسةالفكرةإنفبه

الأصولتكرنالئالرئيسةبالمبادئيوحيالتعابههذاالوجود.ومغزى،والعالم،والنفس،الحقيقة

المطلقلادراكالحدىيمتلكونالبشركلأن،للبشريةالعامةالإدرأكاتومن.الأديانلمعظمالعامة
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المطلقة.الحقيقةأو

Personalgod:/لايه/لسخصى

الآلهةمثلويعقلويكرهيحب،منفصلشخصيكيانلهالذىالالهأنه،الشخصيبالالهالمقصود

واليهوديهالمسيحيةإلهعلىالغربىالفكرفييطلقكماالوئنية.الررمانيةالآلهةأو،الإغريقية

impersonalالشخصيغيرالالهمفهومححذأويقابل.والاسلام god.

ve:/لدلمنيلملتوحيد monotheismكاrm

أفريقيافيالبداثيةالقبأئلبعضعندالسماء"إله11عبأدةبفكرةالبدائىالتوحيدمصطلعيرقي

نإوقالعنها،ودافعالنظريةهذهقالمنأولهركيتكانسيا.2والشماليةوأمريكاواستراليا

البداثيةالقبائلمنعددعندوجدت،الأرضوجهعلىللدينصورةأقدملحيالسماءإلهصورة

أقدمأنالأديانعلماءبعضافترضذلكعلىوبناءأفريقيا.فيس!ق!ل!ه3الأقزأملبأئلرأقدمها

والسحرالآلهةتعددأماحقيقيا،توحيداكانالقبائلهذهترحيدوأنالتوحيد،هىللإنسانديانة

الوثنيةالأساطيربأفكارواختلاطهالتوحيدهذافسادإلىأدتناليةكمرحلةجاءتفقدوالرثنية

.الأخرىبالثقافاتالقبائلهذهأختلاطبعدوذلك،الشركمظاهرمنوكيرها

9(

skygo:4لملسطء/به

hأولي!godالسحاء"إله11يعد godالالهمننوعا،الأديانوتاريخالأنثروبولرجاعلمفي"ول

Supreme+الآحمى deiواسترالياأصياوثهالأفريقيافيالبدائيةالقبائلمنفييعبدهيزاللاالذي

الذىالعالمعنمنفصلأو،وبائنامفارق"،1إلهأيضاهوالأحمىالإلههذا.الشماليةوأمريكا

الوحيدالخألقهوأنهفيهيعتقدونمنويظنشيء،بكلوعليم،المطلقةالقدرةيمتلك،خلقه

hتعبرفيبالعلووالمقصود،والأرضللسماء godارتباطايرتبطأوالسماء،فييعي!أنههو"كأ

بالسماء.لميقا

)3(

Theophany:/لقدسململ!برلىللبث!ر/لابهتجكل

فيللإنسانالربتجلىإلىللإشارة،والمسيحييناليهودعنداساصيةبصورةالمصطلحهذااشخدم

فيهايتحلىملموسةمادياصورةفيوذلكتحديدا(،)التوراةالمقدسال!صأبنصوصبعض

للإله.تجلىأنهعلى،الكريمالقرأنوصففيأرمسترونجاستخدمتهوقد.الإلهحضور
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القرآنيضالايا!فهرس

الآيةورقمالسورة31

البقرةسورة

6161،.011:كفرليائذينإناا

001126:.والضابنينوالنصار!هادوأوائذينآنواالذينإن11

Aالآيةمن0011:القثمىبروحوايا؟تأهائبيناتمريبمائنعيييوآلثئا11 V

001198:معهملمامصدقاللهكدبنكتابطجاع!مولضا11

011.98:بهكفروأعرفوائاجاءهمافلماا

001139:بكفرهنمالعخلملوبهمفير(ضبربرأ11

001179:قلبكعلىصنزلهفإ"نهلحبريلعدو!كانفيقل11

0011127:وإسماعيلائبئتمنالقواعاإنبرأهيميرقعوإذ11

143ء011:لنفلمإلاعليهاكنتالتىالقئلةجعلنارصما11

0011144:ترضاهاقئلةفلنولينكال!تماءفيوجهكئقلبنيىاقد

152:"تكفرونرلاليواشنكرلهـأ11

178ائقصاص.011:عفكمكتبأمنراالذينايه!ايا1

691الآيةمنلفه":وانعمرةانحبئ"وأنشرا

عمرانالسورة

00117:مخكماث6!اثمنهائكتابعلئكأنزلائذىاهو1

91الاسلآأ.011:الفهعندينالاإن11

1163:بكعيذهاوإنيمريمسصيتهاو%لي11

26:الحقالقصصلهوهذاإن11

76نصرانيا.011:ولا"يايهلاإئراهيمكان"ما

011.38:ن%اللهدين"أفغير

58دينا..011:الاسلامغيريبتغوبن11

69ا:ثلعالميناوهدىمباركاببكةللذىللناسرضعبيتارذإن11

،?-،.ءير،?4"-.ءاءا
011.601:وحوهوسودوجوهتبيفييوم

0011091:والنهارالفلواختلافوالأرضالعسماواتخلقفيإن11

افءسورة

01128:.نائقر3يتد!بررنأفلأ11

المائدةسورة

3نحمبي.011:عفيهنمو(بمتدينكنملكنمكصنتانيؤم"ا

12الآيةهنألمقاسة":ايمارضاذخلبراقوميا11

2703-0011:وإثمكب!ثييتبوءأناريدإئى.ائعالمينرب"اللهأخافإنى11

84ومنهاحا+:ضرعةمنكنمحعتا"الكل،48..011:واحدةأئةفحعلكنماللهضاءولز11

301وصيلة.011:ولاساثبةولابحيرةمناللهاجعل1

116إلهئن..011:وائىائخذونىلكاسقلتانص1مريمائنعيىياالفهقالوإذ11

ovo
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الأنعامسورة4

ا:اوالوراالظلماتوجعل11

76نصرانئا.011:ولايهود"ياإيراهيمكاناما1

001ا:اوخلقهمالحنسركاءلله"وجعلوأ

011.153:فاتبعوهمئتميصاص!اطيهذاوإن11

000011915:ضيغاوكأنرأدينهمفرقواائذفى"الط

r-16ا61ئ!متقيبم:صراطإلىزئىهدانيإئبياقل

011.163:ومتاتىومخيائونسكيصلاتيإناقل

الأعرافسورة

32وترحمنا.011:لناتغفرلأوإنانفسنأظلئئار-بناقالا11

83مئلكم.011:منخلتتداممفيادخلمأاقال

01145:والأمر.الخلقلهألااا

0011143:رروبهوكفحهلميقاتنأموصىجاءولئ!11

172ذرنهم.011:ظهورهممن؟دمبنيمنر"بكاخذوإذ11

الأنفالسورة

2-00000114:قلوبفموجلتالفهذكرإذاائذ!نالمزمنونإنما11

التولةسورة

001192:.ائكتاباوتوأائذينمنائكتاباوتوأائذينمنائحقدينيدينونولا11

03..011:الفهائنعزفئائبهردونالت11

011.33:الحقودينبائهدىرسولهأرسلائذىاهو1

رونسسورة

ا:والأنجماراالسئعيئلكأننوالأزضال!ئاءئنفىزقكممناقل

rl

99جميغا.011:كلهئمالأرضفيمنلآمنليرربكشاءولؤ11

011.101:والأرضال!ماواتفيماذاانظروااقل

هودسورة

001117:يعقوبإسحاقوراءومنب!سحافافبث!رناها1

إبراهممسورة

22ا:قبلامناشركتفونبماكفرثإنى11

الحجرسورة

59ا:السثتفزئيناكفثئاكإ"نا11

ابحلي!ورة

6":الطاغوتواخثنبوأالفهاعبدوأأنرصو!أمةكلفىبعثنا*ولقذ

0011301:بشريعلمهإنمايقولونانهمنعلم"ولقذ
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247

IIV

?r i
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الإسراءسورةة،

011.رئىاضمنالوحقلالروحعنالييسالرنك1

011الآيةمن0011:الرخمناذعوااواللهادعواقل11

الكهفسورة

31ا:ابالحقنبأهمعليكنقمبانحن1

864ديأ.011:الذائحياةزينةوالبنونائمال11

مريمل!ورة

71سويأ..011:بضرالهافتمثلروحناإليهافارسلنا11

889-هالآيات011:إبما.صيناجنتنملقذولذا.الرخمنأتحذ"وقالوا

طهسورة

ها:اصترئاالعرشعلىالرحمن11

21ا:طوىاالمقذسبائوادإثكنغلئكفاخلعليروبكأناإني11

011.17:النخلجذوعفيولاصفبئكئم11

الأنبياءسورة

00001122:لفسدتاالفهإلأالهةفيهماكانالؤ1

03الآيةستففتقنافما.011:رلفاكاتاوالأرضال!حاواتانكفرواائذيناوئئ!ير

19روحنا.011:منفيهافنفخئافرجهاأحصنتوالتى11

الحجسورة

72رجالا.011:يالىتوكبأئحجالثاسفيوأدن11

25تحنى":إذاإلأنبيئولارسولمزمببكمنأرسلناوبا11

011.57:الناسومنرسلأالملاثكةمنيصطفىالله11

المؤمونسورة

0001169:السميئةأخسنهىبالتىاذفغ11

النورسورة

011.53:كمشكاةنورهمثلا(رضواالسماواتنيررالله11

204:"نوليامنلهفمانورألهاللهيجعللموس11

الفرقانسورة

ه00011:اكتتبهاانأولينأياطيروقالوا11

الثعراءلعورة

أ-011.29491:الأمينالروحبهنزلائعالمين.رلبلتزيلوإئه

412ا:.االآقربينعشيرتكوانذر11

ابملسورة

04ا:أممفراأمأشكرأاليبلونى1

العنكبوتسورة

16وإيارض.011:الماواتخلقمنسا"!لتهمولئن11
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036
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الررمسورة

03الآيةمنا:اعليهاالنأسفطرالتىاللهفطرة+

سأسورة

ها:األيمرجزئنعذالبلهماليلئك11

011.14:الجنيفبدونكانوابلدونهمضنو!يناأنتسبحانكقالواا

!اطرسورةءلم

42نذير"ا:فيهاخلاإلاائةمزوإن11

27YA-ا:.اثمراتبهفاخرختأماءالئصاءمنانزلاللهاانترالماا

يعنسورة

08نازا.011:خضرأئا6الث!حرمنلكمجعلائذى11

الصافاتسورة

101بني..0000011:يافالالسغىمعهبلغافلما1

521الآيةا:االخالقينأحسنوتذرل!نبعلا"اتدعرن

158الآيةمننسئا.011:الحنةويينبثتهوجعلوا11

158الآيةمنا:لمخضروناإنهمالحنةعلمتولقذ11

الزمرلعورة

73الآيةمنا:انتقابماذ!بعز-نرالفه.الئس.".

غافرسورة

0001162:دينكئميبالاناخافإنى11

فملتسورة

9-12يوئين...011:فيائا"رضخلقبائذىلتكفرونأثنكماقل1

العثورىسورة

11الآيةمنالبصير":ال!ئميعوهوشيءكمثلهالنس1

الزخرفيور-2..011:امةعلىآباءناوجدناإناقالراابل1

الدخانسورة

3ا:مباركةإليلبمافىأنزئناهإءنأ11

ثيةابلعورة

72ا:اوالأرضالسمماواتملكرلفه11

النجملورة

3-4":يوحىوحىإلأهوإنالهوىعنينطقوما11

32-ا011.9:ا!خرىالثالئةومناة.والعزىاللاتافرايتماا

اطعثرسورة

الآية2منة..011المؤمنينوأيدىبأئديهمبيوتهميخربرنا

القلمسورة

51ا:ائا"ولينااساطيرقالآياتناعليهتتلى*إذأ

OVA

914

466

162

558

948
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922
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162

t51

936

84
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الحاقةسورة

441-0شاعر.011:بقولهزوما.كريمرصللقزلإنه11

نوحسورة

0001141:أطوازاخلقكنموقذ11

32سواعا.011:ولاوداتذرنولاالهت!3تذرنلاومائوا11

الجنسورة

3ا:اولذأولاصاحبةاتخذمأربناجاتعالىوانه11

ثرالملىسورة

ه:افاهحراوالرجز11

الظهةلمورة

61يه":لتغحللسانكبهتحرئر"لا

22صفا":صفاوالملكربك"وجاء

الفجرسورة

العلقسبررة

ا-4علق.011:منالانسانخلقخلق.ائذيربكبابماترا11

"6-7اشتغنى":ؤآ،أن.ليطغىالانسانان"كلأ
7ا:ااستغنىراهأناا

القدرسورة

اائقذر":لنلةفيأنزئناهإ"نا11

0114:.فيها.والروحائملاثكةتنر*11

?ص،،11

ها:الفخرامطلعحنىهىم

الةيعورة

هائقيمة":دينوذلك11

قريثىل!ورة

4-ا.011:والمحئفالتاءرحلةإيلافهمقريثي.الإيلالت1

ال!فرونسورة

6ا:ديناولىدينكئمالكئم1

الإخلاصسورة

ا-4المئمد.0011:الفهأحذ.اللههوامل

د97

943

46
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III

043
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النبويضالاخاديثفهر!ه

الحديثطرف

.011سخطكمنبرضاكأعوذإفياللهم

.00000011القدسبروححسانأيداللهم

00011المقدسبيتقبلصلىص!الىأناا

.00011تنفعولاتضرلاححرأنكأعلمإفي11

11جنبولالحائضالمسجدأحللا"...فإفي

0011وتوادهمتراحمهمفيالمومنيناترى1

وطهورا"مسجداالأرضيلياجعلت1

00011يحدثوهوص!الدرسولحمعت

نوح..011مومفيكانتالئالأوثاناصارت1

0011المومنضالهالحكمالكلمة11

0000011الوحىبدءكان"كيف

.011لأخيهمجبحئأحدكميزمنالا1
.011الفطرةعلىيولدإلامولودمناما1

فهر.011بئيا،المطلبعبدبئيأ11

058

المفحةرقم
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127

137
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فهرصاا

بالعربيةوروت/ل!ل!راء/لتى/ولا:

ز/م

،11أبو:

لمءا،035:ريدوإرو،+تشتاإ

303:بيكتيترسإ

?tv?irrvcrr7:يوسزثناأ rrr, rrr
لم53:أحابالملك

،**،لم*،3،*لم7ر503لم303أر!ر:

5،*،أ 0 3 / 5 0 i ، iiv, mo, iir, iii،

،ء)5،3))لم015لم105ء5.*لم305"05،

*ه،)،ءهلم،155،355،355

337ءلمء32/،33لم333،333،لم5:آرورس

rrv33)و e ,.rr rr ,9 rrA/331ءء33كا

31،

)*7،ا071،77:أفرودت

:أفلاطون

،021لم731لم1?7)لمكا،)37/)2.ء1)6

،05،لملم*ا،*لملململمء3لم03لملم203لم3"3

,oooء4لم351لم051?.ء70.3/.0د o

لم331ء033لم)13/*31")33لم*2أفلرفي:

rrA51لم 1 05، 1 5، *. / lAA،،(ء

3زيوفيز:أكينرفان/ ، 1 37 ، 7r*لم)

2..،1*7،)7كا،)71،77لمإنانا:

،ه*لم،هلم4707،،هلم5أنلم:القدس

ءءه1007..00.لم،15

337،*.3،:.،لعأحأ)س!Be+برتإهر!ت،

337

،01،ء).3لم71/2.1لم73:رودلفأوتو،

،4*2/لم31،)7)/7.1ءاءكا،131لم7.1

053ء?71*30،،ىء37،لم3

)3yبير:أوكر،

703،)3كاأوهيروس:

r.)القدبى(ابربنايرس 1 ، 311 : Irenaeus

4ترضجيهولميزؤسو %Izutsu, Toshihiko(،

,rYVلمi7r.7r,ءroiلمr,.لم،لم/)!

،4)."ء،31331،لم3.كاء376*37،

لم71/لم،3"لمء33لم)كا،،3!33،4لم،33

giإيزص: ro3.،)*7،)؟7،)7لم.،

.كاء،.13،.37

03شداىإيل r : El Shaddai،

rrvcrrr , rrrtrin irij

))م،3)3،

علاكللا

3ء،3،،:()السريلياإ tri3كا)،3،372ء،

*42

،).3لم7.1لم).ه"01لم،4،:جاصر)4يلياإ

ء131/151ء1.131)7.1.3ء01*

70(،.*1،3M,ءا*7،)*ءMYلم)**لم

*3ء37،537،لملم،11704*063)لم6*ا

ربم

لما7،لما،رولاد:،بارت

127:بارم!لى

332،*333،33)الأسقف(:بابل

37فاقردذلنباهيا *33، 03ء،rrء،،5
31ء،533،533

351،35531،؟35،كاء3،كا:بنرهاشم

3)7:السمياطىبرلى

رتم

"055?لم5لم0)0،7*.ءكا)الاكريئ:توما

هء7ءءهلم،ءه53ء،1،ءه3

،)*أ،311،)ألم،371أتعامة(:يامات

002،033

)31،)*3ميلتهرقي،ترى

7..10:إدوارد،تيلور

رجم

rrr:الزكزيحرمجررى

333،333:اليصىجريجورى

*31،402،52:كارلحبرز،

3،3.7.3جزار!ا:حشين

*.3،2!3،5!،،3!3:لوبرنجرضاف

،335،،434،53،)لم:إحناسحرلدتسيهر،

403،.32،137،337،37*،"37،.try

0 ، *3 ، crnr1،لم*3،،74،لماI،لم34عهـ

هء.،ءلم؟:نيلوذحر

I،كا،أv1'،771:ماريا،حيمبرتأس

37ء،*أ،33،71:بيامو،جصى

،3

703،374،عنها(:الد)رفيخديجةالسيدد

لم0337،،.3،،.،،ء.،،كا،.لم3

ررم

ofالرومى:3يردابردانيل

،؟ا:حوضافدوحا،

ء7،27)،7..10ء*ه،ء3إمبل:،دوركاطم

"1012/01")..؟ءiلمأ0أ*ءلم77لم73

331/.*1لم61ء

لم74،لما37،سحاك:ديريدا،

81
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لما7،كيا!،لما،فرديناند:صص!،دى

!ه55r،):المحهولديويسيوس

رر،

!كا،،33،3،كا2:كارلرامر،

.Irv,-37،،3أصلاد:رضا it3لم

لرزم

لم،.4،7-0،لم.r،لم.r،51و:,بنزيد

لم37،لما1،لما0،لم*.

رس،

)،1،3i.،7.،70،لم7:برتهر،سنر

)هأ

3)7:!يلرس

،د*،.ء،الفيومى:3!رصبن)سعد!ا(!هـعادبا

42ء،3rء،5002)" 270، ، oryء

لماكا7ء3،حرب:بنسفيانألو

2ءكا:حابرولبنسليمان

اء5،)ء)،77:نائان،صودربلرم

!i£9££!،51:زومينرسصر ، £ !A ، 40 3 a

014

5لم،نمر:3جدحسين t

لم،73،،3حورج:صيل،

3،،4مابكل:جلز، ، ، 4 rممي45،لم،4،لملم

لم**4"لملم،،*لملم313،033،يأ:ابن

،.ى7*.ء،لم05كا?.لم،لما3،"لمالم؟لم.

لم170"5)ء/5)هـ4ء)3لم5)2لم5))ء،).

3"ء،*)?اكا r ,45ofAء،لم*Y53ء،?

?5،?لم،ء3ءهها!

رشم

لمالم،1*3،أكاشلايرماخر:

ءاr،1ء.،74:فيلهلم،ثهيت

*13:يكريلىفر،ضيني

ر!م

لم*3،،*7:لشطا

عحمر

7ro:هاضمبنالمطل!عد

.،،3ء.،،،لم.rكا*3،ححى:بناللهعيد

لم.كا،لم.ء،لم.لم،لم.3الحويرث:بنعصان

،ا*ب،172،163،)ء7،،17عثتار:

.كاه91170،03

رغم

03عاندى:

كصالانيل:3*3،3*3

رفم

لملم؟.،**لم،*لملمء033ء)3كا،ء3:الفارايط

ا!ءا)دلم.*.دلم،.هء.ء"7.ء،كا405،

و331لملىاا!!،اء،كاا0.7ا!!ء)،لمار3

5ءهلم*،5/لم53

،)7ب،ا!-،)3!،))مح!*،2:الواحفراس

،0163ر*ا،JAYCIA.،13لم،الم2،أاكا

1،167!؟

)،33:4جحصرندفرويد، ! e t P ,r i iلم

،7133،13،لأء،.،)،حيسى:لريزر،

فركارت:3ء)

LAYلاغورت: 03، r

،*3،27-3،-73،ء3،37لمرولرت:3يخمر،

كا32،)33،أ-2

)31،!هبايشا.حيوفاريخكر،

ركم

،22ب،13لم،)31ء4،حرريف:،كامبل

rrv

!!.،ه.ايمانربل:،كانط

33لم،332rrr،البهدوكيرلى:الآلاء

r).،103:الأسكندريكليمت

231ديفيد،كليجرفر : Klinghoffer David،

3ء)،2،734*لم،،3كا

،74ء،464"4؟./*،لمءrrr*،3:اممدىا

305لمد.ار03.لم،6؟ء،*أءلم؟3لملم77

ooo,ء2)"51،لمء5،لمء.3

)،'19،)1،51*ءرولرت:كودريحنرن،

053

لم37،،37،لمء3،لم34:صوفيكولردخ؟

6،741"،ء3،ء7،،1:اهـحست،كونت

V-'كرفمان،كرهلر : Kohler, Kaufmann،لم

oil

رلىم

ا؟!جلأطو

37،ء.:أندرو!،*

U14:}م.

135،753(:ىالعز)عبدلمبألر

رم،

)ء؟:تروبر،ماريت

،..317،45،د،3363أسد:محمد rعهـ

*73،.33،لم3:بايةمحمد

،10002*6ة61+برا63،)27:مردوخ

،.err.ا 33) ، 3) 1 gr3لما،*r7r, ro

713،.13،*.3:مرقيون

16لمممر:

*،3/لم7،3لم034لم331مبمون:+تمرص

211،ء3كا4،مء33133ء2!2"ا!3"3.د

rlrء7لم،r?7Af iyo51100لمorr ، or,
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2*?5 rr/لم53لم*rهلما،هلم.531،لمء،

ء55،70ء/ههلم،155،هلم،ء3050354

131:كارلمرلر،

1.،*ء،0،30.،*2ماك!:،مولر 03 9r،

،25 ، r 5 r

لرهـ،

7وسلدأ،هكلي : Huxley, Aldousكا(،

1 Yet ، ) VV،كاها

21:ماستر،هكسلى : Huxley, Thomas

*كا،73،33:نحر،بك

ء23،هء:هيرم

روم

05،،لم؟4،،1*:لفدور،رلزاو

30ميلياو،ثرو-زدرو : Wordsworth3)،لم،،

لملم.،لم31*3،،،لم37،لمء3،لم3لم

/،.كا،،.5،،30لم0"3473.:نرفليتورقة

ركرم

0،0)*:هالمييهرذااللاوى/هودا 03 0 ors،

0،370ء5،3عهـ335،3

5*:صديقبنكرسف r

31اكهحكارل،يونج ، ، ( 5 sir. : Jung،لم

،31،لم37

OA
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Foucart,.قتركافرءرحر:153

FrazerJames:؟,17396,0

)ك!،

Gamalielثيللاغما:783

Gauniloجرنيلرن:الراب974

Gimbutasحيمبوتاس:ماريا,173166 Marjia

Gregoryك!azianzusالزيزك!:حريجررى332

Gregoryآهلاyssaالجى:حريجررى,333332

)ي!،

533:Halevi,Judah

Hickميك:حونكا! John

Hume.David:5؟

,Huxley:مكلي,571176 Aldous

,Huxleyكعااهكسلى:توماس92 Tho

)8(

166164,:Inana

Irenaeus:إيريايرس,903992

164:Ishtar

164!:،9

.Izutsuإ!زوتو:ترشيهيهر,935,44 Toshihiko

/47.422

الم،

,Jamesحيصى:ويلام,536942,69 William

568925,93,:Jaspers,Karl

Josephصدت-بز:كرصف526 ibn Saddiq

,Jung!ونج:كارل,437942,415,013 Carl

Justinبكأاريا:حتين303 Caesarea

)كل(

Klinghofferكليحوفر:ديفيد923 David

,Kohlerركرهل:كوفصاذ475 Kaufmann

)ء

،لع!اmu:لاحر591

Lالhmu:لحا!و591

Langلانجأندرو:,6305 Andrew

302:LeBon. Gustav

)يم،

Maimonidesيمرن!ت:موص,538923

Marcion:مرقيردكا!،

Marduk:مردوخ591

915:Marett Robert

138:MiltonTerry

,Mullerرصل:كاهـل912 Karl

Muller. Max: .48 .57 ,013 J25

Mummu:ممر491

NJ)

84

بخية/لأءس!الملآ.تي،

)4(

Adelardباتأوف:أديلارد!دلم of Bath

245:Ahab

212:Allen.Grant

548547:Anselm

Aphrodite:16؟

491:Apsu

551:Aquinas Thomas

ول3آرورس:322

385543,:Asian,Reza

Athanasius:آثناز!وس323

Avicenna:يياابن3كاو

،!(

Bahyaنعه525 ibn Paku

,4Bamych!لا!ةبامية:محمد,93843 Muh

,Barthesبارث:رولان,416414 Roland

Battista:نالالة912 Vico, Giov

Bertإهرهز:برت336 Ehrman

)ح،

Campbellكامبل:حرزيف,131,45 Joseph

226174.

appadociansالكبدوكبونالآباء7،،

903:Clementof Alexandria

057158,:.Codrington.R H

436435,434,:Coleridge,Samuel

5694,:Comte, Auguste

)ء(

543:Danielhen Judah of Rome

415:DeSaussure. Ferdinand

،4+محماacqueديريدا:حاك,41635

,Dugatدوحا:حرضاف)94 Gustave

Durkheimدوركام:إميل,9961 Emile

،+(

Eliadeإيلاصرصيا:,53744 Mircea

Elijahإلجا:245

233202.:El Shaddai

Epictetus(:!بيكير203

,Epstein:؟03 Isidore

127:Euhemerus

،3(

merفارمرتلرجهر62 Herbertحمحهع+
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45143,:Nasr.Seyyed Hossein

،5(

.Otto:,41201"7؟ير,537,1؟)6 Rudolf

(P)

Parmenidesرمبصبا:76ير

Paulتاطسهبول!ر:316 of Samosata

173:PeterUcko

,fferيفر:ر:برت,2657243 RobertآPfe

Pseudo- Deyns / Pseudo- Dionysuis

المحهول:ديرييرس/؟؟

Pythagoras:لثاغررث487

)ول(

72:RahnerKarl

)كه،

ث!،!احاألا3:،16

Saadiaمىائفيويامعد:052 ben Joseph

,Saleحسيل:حورخ,463434 Georg

Schellingثيلنج:فريدريك128 Friedrich

Schleiermacher:،79لى،41428

01564,:Schmidt, Wilhelm

.Sells:)مح!44 Mich

44:Soderblom. Jonathan

Solomonشلجابابن:صلي!ان ibn Gabirol

27؟

Sozomenus:صوكأومينرس,704404

Spencerصر:هربرت,9594"؟/ Herbert

،3(

491:Tiamat

95:.Tylor.E B

،+(

Walzer,."واتزر:رودلف894

434043.:Wordsworth. William

،*(

*enop؟anesيرفير:اكيوفان/لم.48726

no
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المصطلحافهرس

!/ولا../لمطلطت/لعربة:

37:ء+لملمusivistئبةاحترلاا

y1كا!"5كشةذئررلأا ، / 2 ، ، 1 : Ort/،،

!7)،ء،)،4ء3،،كا3

3اكشةبرئرايأا : Orthopraxy3)،ء4)،لمكا!

ionالحلقسطورؤأ myth23ءبر 3 ، ( :r cre(،

لم")،117،3"ا،ان3171،113،73)،لم

7*قrlrلم.3، crvrirv7ء

r0"الخمةموسىأشار ) !: ntateuc،

،2(303،3Grit2،243،لم233،لم2،*ا

لم271،37

3هـه:Pleromaالالهيالمقلمى/العام

315المحدثةفلاطونية'ا : Neoplatonism،

،ه*.0333،05،،)3!31،كا3،03،.كا3

?.53،053.كاء،01

.كا،:Excلمusivismالإقصائى()المنهجالإقحانية

231،ء3

7ح-لح!لم4ا73.أييملمىيكاداضأءقعال!ا 1 : Radical،

كا03،53

-euteroلمبعاءلملث!فى Isaiah.37ةrلمهء3لم

374لم)37.27.372، , r7r07لمr77لمr/

لم3لم3لم30333كاء33اكالم.33؟37،ء3كاب

71ء،لم03،لم.47،د7

5(ناصلبرا)لأقعةا : Personae71،لمr

supremeالأحمىالاله deityلهHihgo:

/ا3ءلم153لم)5)،)ء.لم*7ء1.07!

32 o،ء3)كاrA ,r rvrءIAكاه2ءلم

32ءءاء،)هلمI1,31ء"لم؟يةdءلم!لمبه

3*"rالململم26،*7"ء73،7لم51لمء،

لماههلما،ءء153لم153ء)ءا/015،الم7

،ألمء7113،)*1،771،7،لملم173/1د7

rt?,-r.كا،503ء1،1،1"؟،731 ,A r,

ri rكاه!.لم،7ءلم،32،كا33،333،3الم

3*الثخصىالأله ،( ، ،( r: personal god،

،!7م،ههكا،ءه7،ى)3،7*ا،3كا2،.37

كا!3

3*الشخصيكرالاله ، ( :r impersonal god،

533،.1،37!؟ ، o rrer'? A

motherالأم:دIا goddess:ا،)ء،الم*،

/071لم)7لم،)1273.1،73لم*7ء!2

،اكا3،)كا)،ا.كا،71"،1*7ء)7كا،771

*03،03،ء03،كا)7)،كا)،،3)،3لم33)

،241!03

133:؟لاءemerismأ9:هبيمبة1

33د:Gentilesمميودا19

7العاقلالأنسانا %7Homosapiensلما

914فى.Homoreligiousايدير-الانان

7الائدزالأمماط : dominant archetypes*،

33،

2شداىإيا ( r ، 3 ) 1 ، 3 0 3 : )! Shaddai،

!12،rrv, rrr , rrrrcrIA

r،لةالرصايا()ابرصتسفابار r: Bar Mitzvء

3ل!ismاايةلبنيوا11صةرالمد tructur:،4)5،لما،

لم،7،لما14،3ب

-Babالآلهةبرابة ili!.اr r

،rالم،31،331،كا.Bodhisattvaبرذكساتفا

33!،rrA

ethإيلببت El.37ا،).7كا ( ، r r r ، r،r

-لم2

3،الاوية : Taoism/ Daoism،51)،).لم،

كاا7

صوردـشرية(فيماإله)ظهررالتجسد

Epiphany:7ء،3*ا*

يفلدypostasisالداخيةللطبيعةالحارحىالتحلى

ء2333،71،،،

+Theophanyالمقلسالكتابلىللرالالهتجلى

،17324

:Hierophanyوالمكانالزمانفيالمقلستجلى

،،450،1018

Sociocultural)نظرية(الاتجصاعىالثقايالتطرر

Evolution:لم؟

7الديبماالتعددية : Reli ! ous Pluralismكا،VA

:cfoالنضتفريغ Kenosis31،77لم!

35المكبكبة"11المدرصة : Deconstruction،

لملم7،لما3،،04117،،لم،1

053لة+:mudismالتلصردية

،7A،)ه:Venusعigurineالميزصيةالصاثل

،اكا1،133،3اكا،؟17،*174،177،17

.كا!،*.303،2

Ethicalحلافىالأالرجد monotheism:3لم!

1ولeismالدانيالترحيد 3 !: rimitive mono،

13،!7 71c،.4!،1!لم،ا!1،2دr،

73ء،331

3!الضصىالترحيد :r Inclusive 7 onot" eism
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Intellectualالفكرىحيدالتر monotheism:

3ء4

الخالصالكلاجكى/التوحيدجدالتر

/veآClassical monotheism Exclus

3،ءا ، 33 2 ، 3 ، . , lam ، er3لم،3د!،

لم،32،،!72،373،7!،73،،73.،003

الومطى"11مراحلهفياليهردىالوجد

Monolatry:03،273لم

trotبالركالمغلفالترجد : Henotheism

OVIء ، or"r7r

،15،)3:!!4،لةك!هول5،لأحأ3*ثئلراجدترا

5ءلم،35 3 1 ، i7a iro 5 ، r

،rا.،r.5:7.هم!ء"4اللاهرتالثالرث/

(،31710 (3، r

3*،طورحبل s l A 7 : Tabor Mountain،

لم34*33،،*2.،7*3

)أ!ور-(المقدسالكركالجبلى

Cosmic mountain myth

.ءه،*3،،)13،*)3،*)3.1،7

71الداخلىالجرهر ، rrr: ousia،531ء

3*ل!كهولerni+الحدائة r ، 7r r : modernis،

3(،

Iك!الايرليثيةالحقة : Palaeolithic peri(!

VA ، 1 77 ، 1 7rا،AA(

35ء533.534،:!حKuzariالخرزكما

311،711،كا7،،7.ء!-+أ"ألم5عدمس%الخلؤ

70*5،1)،،05لم،05)،4؟ء،،*أ ، 5 r

لمكاءلم33/كا3لم3)ء3:03لةvationالخلاص

,المالم)*3،ا*اء111لم011لمكاكالمءكا

7'rءrrv 4r. ,A r!rcrvr، rvr,

r 3 o ، rriء.s rv, ra،5333ءء"

،51،33ء،011:الرىايخال

،437:ول!م+7ولaginationالأولملاايخال

،3كا

37الثانرىالجال : 3 econdary Imagination،،

،rكا

maginationاتالجال vأreative:لم،،3!أ

!و7،لم37

لماكا،77:الدار:ية

اءأ:3oci!ةDarwinismالاخصاعبةالداروبة

ء,!!611*،اءلم،!rofaneلملديرممي

111لم701لمء7.)

33كالمrr.،*)الم.*ا،ا*ا،ااكا

،3*3يفdogm!هdogmatismطقةعماشالد

ء0،7Aء7،ء5،34لم301*3

؟37.؟2،لم3؟4،2،د:Kyriosرب

325،331

rالثعرردات r ، ، !3 * uses،

403؟ةtoicsواقيرنالر

1احرراتالز/اتتررالز 6 1 : ziggurat.

22،232)،)6ء

Wiseالحكيصةالسيه Passiveness:

،؟لم.،لم36،،"3،،3كا،،34،،)3

47كا

30؟الكاناتطلة 3 : chain of being

4الىاثاعر- 'r : poet- prop " et

Russianلةismالروسةالكلية Form:

لم74،لما!

.331،)-133،3الجرراذ:كعداد

.!،

1"التاتهاءصلاذ 7r : havadala

17،27،1!،7:الطرطم 0 1 99c،

t.،3،6/3كا331،4،؟15،13؟ i

371:يفيالبروالعصر

،1،،36،0:ولxiلة8!عالمحورك!العصر

ه*-،135،!73

ci17لأ6وليالميزالعصر r: 7 esoli

3ءفلأااليرليالعصر ، 1 7 r : Neolit(كا

0حناسالأ)علم 7 ، 0 4 : Ethnology،لم-.

1علماك 0 1 99i *، 2 ، 1 :r Secular،

73ء

.1،361*.:"حaosالفوضىالعتاء/

071،77(

rrv،33ب،هـ33*ألمهفيديمالغر

Perennialالدائ!ةالفلفة Philosophy:

!31،)؟3،ا*كا،331

1لدطيىفرق 36، : supematur،،

أكا)،ا*ر

F.!3716،س!:manationالمجى r i،

ء!14*.!،،!.لم،لى.1)32،لم033

*2!،ا!لأ

.؟:Philologyالفبلرلرجا

.71كا،ا:.'.Pygmiesأاايأتالانلى

!33

،اء4،43!يأعا+كاا،لأب!إلمجةندرات

?.rr tir6rrrc

لم*3:ك!addos!ثاكاaddis"سشلقدا

.031لمةه"95ءحرللرا/لعقاا/لكلحةا

،13.،3،7.3.-،03؟،613،003

7 7 ' rrl ، 3 31 ? rryirrIد

،367

1r6ا

لم،03

*كالم،

،4(4

3؟ا،

كا،،7

3،لم7

،17،

كاا،7

"31*

،r.؟

،37!

32،لم
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32*يغصاالكر : Kerykma

7ضءلا . 3 Thing amajig(

:CollectiveلأUnconsciousnessالجحعياللاوعي

لم33،معلممح!،1)3،1،3

"1/701،"/77ءا*ء)لمء)3!هـءيململ!.د!

302ءلم)ء13)73ء7.1لماأء،ا*هءاكاه

37*لم3لم3لمrrrلم2*ا ، rtr053لم

Pagan(الإغريقي)الباثيونالرثئالآلهةمجع

37 : Pantheon(،(25،،)7لم،5ءا،)ء"

،331،37357(

5)3المدعةالمحيلة %ImaginativeCreativity،

لما5د!3:ل!د!ism3اليويةالمدرصة

Postالبنيرية"بعد"ماالمدرسة Structuralism:

لملم714،7،لما5،لما،

)*أ:اللةمدية

ا!دةالإنانية/النزعةالإنان/المذهب

smنألعاu:15ول

17التأليهية/المؤلهةالربودية/منب : Deism

j(المنعب I7،71،77)،70)الحيرى(:حي

17)الاحتماعي(:الطوطميالمنب

r.اogeticsالمرافعات o ، .r r ، .r r : Apo،

7.3،33"

ratالمنتظرالمسبح 7 *2، r ، rat r : Messiah،

،ءلم،3،3113،3،كالم

3!د"حsia!المحهرلالمجي : Anonymous،كا

لمكا،33

)33،*33:الموحدونالميحيون

3،713)لم:الالوهيصىالمصدر 2 0 , rig ، r،

(33،233،733،rrt

.13،5errلم:البهووىالمصدر ، 3 1 " tri

(33،rrr, rrr,2397لمr ، rri c

323%اHomoousionالماددنفىمنمصوع

rrv.ركHomoiousionمامة3مادشمصنرع

ا*3،ا*3:الالهياخالمص

11.)،)..،3أ:Transcendentالمفارق

4r(للدنيو)المقابلالمقدس : Sacred(ء)7لمrAء

,ii,iy,11"لم. ir, Y7,1A 5?/ Or,

،01كا،).ء"01لمء01ء3).3لم)501،15

/1)أ")*ا،1)7")1ء13))لم).1،7.*

،كاء)لمء3ءا3)لم,)*3لم)/33)13

لم،337ء7،2!3،/)أهء*ا1.*1،

21 ، orvIfIIء،73ءArfi

،1،017كاه،).؟:numinousالمفارقالمقسى

710،لم31،)-2 ، orYiiYl ifYA arA،

.كاه

2*الربخلكة 3 ، *3 r : Messianic Kingdom،

33كا،131،337

7أل6heistالحرحدالمو ono3*ا7دهس!ح ، 3 ! : 3 ree،

ء23،3

13:ا4ndiviلةداismالفردصةالزعة o،ء3ى،

373،ء33

77ايأليفية:اتركيبية/الظرت

4dianite+المدينيةائنظرية t" eo3أني-r 33 ، r

ا+*:ال!وز)عبد(

3ءلم،2،كا،ء23لم!م4لا!ادـ"!ىط

Fearإصحاقببة of Isaac:+1)ح,r rاr

3الراحدت 7: onism.(

6الرحود.حدة eism7أل ، 1 . 1 : panء2،لم،اكا

37.،،3(*53 *3،، 37،، irrrلم،*لم،لم

،**

31الراحمثيقةى : Charter for Compassion،

rء7،?كا،3كا

ء34:يغدال

http://kotob.has.it



212211,:TheFear of Isaac

3!nce Monotheistلما!Free

GenesisRabbah:23بم248

Gentiles:33بى433

336!.earersحىي35عمd

Godhea.ب!بري53بر31311.531بر956

534:Halakhah

136:Havadalah

Henotheism:ر,254253

Hierophany:,44ي018501

Highgod:515لمبر41371,153,2!572

ة!!ثاةiomoHى:327

Homoousi..8،ةبرك!327

Hornorebgة!!ط:لم94

914:Homosapiens

91455:Humanism

Hypostasis:بر2بر565333,32

Impersonalgod:بر،31!572،56

253-mكأInclusive monothe

lnclusivist:ر7

:+نملل!كافي+ه.له+لا351

254.intellectual monotheism

Kaddosh/ Kaddish: ,421 b42

Kenفر9ه:42بر5ى42ء956

Kerygma:بر،!28هـكار

.نج!طبمررو5

كل:كلة-rبر54!2رو،24ج!255.9226ءور

Logos:42برلم2ه,1121لمجز،!ىيء2ء،2

و9565

م!،كل!اول:,192282

282:ngdom!ركieىءلامؤهـ

237:nite theory!صMidia

كل!يى:42بر5،بر!21391,16518!ر،2و07

136-Menorah

163:Mesolithic

ـهطMزهل!aniretheorنن237

413:Modernism/ modernity

301-Monism

263254،:Monolacry

Mother:بر2ول!,057166,163 goddess

nousI:,14برءبر6،2 numen/ numenaئل!سلاى

بره،ره،وه،لم5بر5كام.161/بر042936،

,421!42!5347بر56ءلم057

Orthodoجم!برى,471بر571541,472

Orthopmxييبريبر571541,42

98

بخإ:لملأ/لصطدتلممم..ثان!

5Animism:و

72:Anonymous Christian

127:Anthropomorphicgods

165:Aphrodite

Apologetics:بر903203

303:ts!كApolo

لمعأمميAge:بر5682

.نج!ه-5!!221

Bar:5ل!حمأ523 Mi

BethElري221

Bodhisa:ع!31244ر33355،31هـ

303:Chainof Beings

3731,:Charterfor Compassion

!؟حaos:391ر16

Classicalخ!ر25453 / Exclusive monotheis

437443:Collective Unconsciousness

Cosmicmountain):ء576186 (sacred

Cosmogony/creation:ر691123 myth

Creative:14بر3هـك!436 imagination

Deconstruction:ي4155

:+كأءه69

261:Deurero-Isaiah

214:Deuceronomist

283.Divine wisdom

5كابر،.حمنهك!هكايكارو54برهـكار

437:Dominant archetypes

09844255.Dynameir

283:Ecclesiastics

917:Einsteinian Religion

بر،.هـكل!كا!"5/ى233

591:ation!!ل!

كحهـاى-ولفمهى391

Epiphany:بر212!

254-Ethical monotheis

Ethnology:كا1366

،27.Euhemerism

ممو!حاكلاأ!كأ-:ء7

-حمر+5ىفيh:بر،،56814

432:Muses

muthosس12،.لمكى+

69:Natural Religion

163:Neolithic

Neopحاconحمثأ:,317303
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Sociocultural:4ء147 evolution

415:Structuralism

Supernatural:3،لم5جما917

Supremeأng:5015بر!لم Deity/ Supreme Be

كار/لم6لولم5كطلم

135..Swastika

5262355:Talmudism

401:Taoism

Theophany:42بر355د72

Theoryيم o

/Evolution/development:بر،94 progress

thing!لأرث!ح!016

Totem.ء!

Transcendentهه،:101

rianism/Unitarian:31بر331 movementأثأUnا

Universalism:ء7

05718!8!:Venus Figurine

Wise:43431,435بر438 Passiveness

يث!لاح!543

ع+ل!،ح!191

095

Ousiaبرورير..نر56بر571

Pagan:برى5لملمي25يز57125 Monotheism

Pagan:برد2-لمبر,371,925.151 Pantheon

/لم5

163:Palaeolithic period

Pantheism:917بو25!436

:Pentateuch؟ا r

Perennial:بر571176,2 Philosophy

Peannaبع316

Personalgod:3!5كاربرهـ572

05:Philological

كأح)!45+ءحح:ركا!

Plerom-!مج803

435:Poet- prophet

163:mكناPoetic symbo

431:Possession

1.21:Priestly

436!7:ryImaginationع!ل
Primitive:5،حى2لاهد5724 monotheism

Profane:9ء01ب!.601101

لأح:"ن!186هدبر47ء!لم572

07.vism*خطاحRadical E

76:P.eligious Pluralism

414-m6كنلع!كاRussian Fo

Sacred:9مس01ب!101وي12115ءلمبر5012

و75

011-Salvation

436:SecondaryIma ! nation

01(Secular

912-Shamanis

Skygod:بري.5ءر6لم55بر12ج!ء/,241

4/193!لم572
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لملمربيةو/لر/جعررلصلمولى:لملآلملق!م

وز./لمطثبت../ولا

هـ(063)ت:الجزريمحمدبنعلىالحسنأبوالأثير،ابنعزالدينالامامالأ+لر:ابن

هـ-0041،العلميةبال!دار:بيروت،اط:القاضيعبداللةتحقيق:التاريخفيالكامل.

.ام879

هـ(025نحو)تالأرزقى:أحمدبنأدلةعبدبنمحصدالوليدأبو:الأزرقي

الثقافة،دار:بروت،ملحسالصاعرشديتحقيقالآثار:منفيهاجاءومامكلأأخبأر.

rAA-م9791أهـ.

الصفا:إخوان

.د.تصأدر،دار:بيروتالوفا:وخلانالصفاإخوانرسائل

هـ(033)تالأشرى:إسماعيلبنعليالحسنأبوالامام:الأشعري

.ام099هـ-0411،العصريةالمكتبة:بيروت:المصلينواختلافاتالاسلاميينمقالات.

أ*طون:

المقتطفمطبعةخباز":احنا1الإنجليزيةالترجماتعنالعربيةإلىنقلها:أفلاطونجمهورية.

929.1،السنويةالمقتطفهديهوالمقطم،

_(0271)ت:الآلوسيمحمردالدينشهابالفضلأبوالآلوسي:

العلمة،الكتبدأر:بيروت،اط:المثال!والسبعالعظيمالقرآنتفيمفيفيالمطروح.

.ام99هـ-!ااماا5

اهـ(342)تالبغدادى:الآلو!يسكرىمحمردالآلوسي:

الأثركط،هحةمحمد:وضبطهوتصحيحهبشرحهعئ:العربأحوالمعرفةلطألارببلوغ.

الطبعة.ذكردون،العلميةالكتبدار:بروت

(أم086-اVAt):الباجورىإبراهيمالشيخ:الباجورى

الناشر،ذكردون،الرفاعيعبدالكريمالأستاذومراجعةتقدمالتوحيد:جوهرةشرح.

.م7291اهـ-293

هـ(30t)تالبأتلافيالطيببنمحمدبكرأبوالاهمام:ابىتلافي

محمدمحمردد.:تقدم:والمعتزلةرالخرارجوالرافضةرالمعطلةالملحدةعلىالردفيالتمهيد.

.ام6اهـ-36647،العربطالفكردار،أبوريدةعبدالهادممطمحمدود.الخضيرى

هـ(256)تإحماعيلبنمحمدعبدال!ةأبوالامأمالخاري:

وأحاديثه:وأبوابهكعبهرفمحجر:لابنالبخارىصحيحشرحالبأركطفتحالبخارى،صحيح.

محبقصى:راجعهالخطبص؟اسددتامحب:تجاربهوتصحيحبإخراجهقام؟عبدالباقيفرادمحمد

.م1-879مص7041،للتراثالرياندار:اط:الخطيبالدين

هـ(19V)تالبيضاوكط:الشيرازيعمربناللةعبدصعيدأبالدينناصرالقاضىالجضماوي:

العلمية،الكت!دار:بروت\،ط:التأويلوأسرارالتزيلأنوارالمسمىالبيضاوكطتفسير.

ام999أهـ-042
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هـ(283)ت:التستريعبداللةبنسهل:الشري

دار:اطجعمر:إبراححيم!صصالمحمدوتحئيقدراسة:الصوفيالتراثصت:التسترىتفيم.

.أم749،المعارف

كى(11د8بعد)تالتهانويالافاروقيعلىمحمد:الهانوي

.د:الفاهـسيةالنصوصحم;صعبلىالبلىيكل،لطفىد.حققه:الفنرناصطلاحاتكشاف.

القومى-والإرشادالقافةوزارد-الخوليأمينالأشاذراجعه.حنينمحمدعبدالعيم

2iرالتر،والطباعةوالرجمةللتأليف4العاصالمصريةالمؤصسة rA639-امهـ.

مى(74-816)0علىبنمحمدءتعلىالضريصالجرجمافي:

.6191الرضاد،دار:القاحرهالحفى:د.عدالمنعمتحقيق:التعريفات.

كى(741)ت:ا"لأندلسىالغرناطىالكل!جزيبناحمدبنمحمدالقاسمأبو:جزقيابن

دارمصر:عرض:ةعص!إوإبرا!عيماليونسعدالمنعممحمدتحقيقالتزيل:لعلومالتسهيل.

.م7391،الحديثةالكت

حص(52\/)تالعسقلاقحجربنعلىب!أحمدالحافظ:حجرابن

كتبهورقم،الخطيبالدبتحبونخقيقهبإخراجهقأمالبخارى:صحيحشرحالبارىفتح.

.ماCAI،لكساثالرياندار:القاححرة،اطعبدالبأقى،فؤادمحمدوأبراله

مص(اد.)ت!كدالكرفيثابتبنالنعمانحيفةأبوالإمام:يخفةأبو

العلمية،ال!ضبدار:بيروتا،هـاالحنفى:القاريعلىالملاللامأمشرحهمعالأكبر"الفقه011

8491.

هـ(78t)تالدامغالممامحمدبنالحسينعبداللةأبرالدامفافي:

الزفيئ،العزمأبوحسنمحمدله:وقدمحققهالعزيز:ال!ةكتابلألفاظوالنظاثر3الوجر.

.ام596مى-6411،التراتإحياءلجنة،الإسلاميةللثئونالأعلىالمحلس:القاهرة

حص(8Vt)تالذهـحط:عئمانبنأحمدبنمحمدالدينثهسالإمام:الذهى

،11طالآرنؤوط:شعيبأحاديثهوحرجاليهابتحقيقعلىأشرفالبلاء:أعلامصير.

.م6991هـ-4171،الرسالةمؤصس!ة:بيروت

حى(606)تالرأزى:الدينفخرالتيميالح!ينبنالحسنبنعمربنمحمدالامام:الرازي

.م1هـ-8913678،الهلالمكتبة:بيروتالصحأح:مختار.

.3491،المصريةالبهيةالمطبعة:الرازىالفخرللإمامالكبيرالتفسير.

هـ-د65)تالقرفىحط:رشدبنأحمدبنمحعدبنأحمدبنمحمدابوالوليدريثد:ابن

:(ام891

عبدالجرادمصطفى:راجعه:دلة19منا!مجعنالكشفو؟المقالفصلرضد:ابنفلسفة.

1،المحموديةالميهبة:مصر،عمران rAAء6891-مى.

الطبيعة:بعدماتلخيص.

دارخمار-،خمدد.:وتحقيقدراسةألاتصال:منوالشريعةالحكمةبيزفيماالمقالفصل.

.6721.ممصر،المعارف
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هـ-1388،المعارفدار:rطدنيا:سليماند/تحقيق:الأولالقسم:التهافتكأفت.

.ام689

(م917.أ-)732الزبيدممطالحسيئمرتفىمحمد:الزيدي

.الحماةمكتبةدأرمنئمورات:بروت:القامرسجواهرمنالعروستاج.

(6931n)تالدينخير:الزركلي

.0991rللملاينن،الحلمدار:يروت9،ط:الأعلام.

هـ(852)تالزمخشريعمربنمحمودالامأم:الزمحنشري

.م8791هـ-7041،للتراثالرياندأر:القاهرة3،ط:الكثاف.

!ى(428)ت:صببنعلىبنالحسنبناللةعبدبنالحسنعلىأبو:ييئابن

.ممصر،المعارفداردنيا،د.سليمانتحقيقالطوسى:الديننصيرشرح:والتنيهاتالاضارات.

.م0691:الأولوالقسمام؟579:والرابعالثاكالقسم:العربدخائرطسلة

يوسفمحمد:الأساتذةتحقيقمدكور:إبراهيمد.لهوقدمراجعه)2(:إلالهياتالشفاء:.

الجمهورية،القوميوالارضأدالثقافةوزارة:القاهرةزايد:وسعيددنيا،وسليمان،موسى

.أم69هـ-.0138،المتحدةالعربية

قنوالما،الأب:الأساتذةتحقيقمدكور:إبراهبمد.لهوقدمراجعه)1(:الالهياتالثفاء:.

\A"1.،المتحدةالعربيةالجمهوريةالقرمى،والارضادالثقافةوزارة:القاهرةزايد:وصيد

'rigهـ-. I.

عيسى،العربيةالكتبإحياءدار:أطالأهوالما:فزادأحمدد.لهوقدمحققه:النفسأحوال.

.امهـ-Irv529)،الحلسالابلى

هـ(119)تبكرأبىبنعبدالرحمنأبوالفضل،الدينحلالالحافظ:طياليم

.د.ط،التراثمكتبة:القاهرة:الفضلأبومحمدتحقيق:القرآنعلومفيالاتقان.

هـ(:1)388الشاطىهوسىبنإبرأهيمإسحاقأبو:اثطى

أحاديثهخرجوعليهعلقرلهقدمونصهضبط؟أبرزيداللةعبدبنبكرتقلأ-م:الموافقات.

والتوزيع،للنشرالقيمابندار:الدمامأ،ط،سلمانآلحنبنمصهورأبرعبيدة

.م3002

هـ(:5-448)97الكريمعبدبنمحمدأبوالفتح:الثهريعايئ

.م8691هـ-6041صعب،دإر:بيروت،كيلافيسيدمحمدتحقيق:والنحلالملل.

هـ(031)تالطبرىجريربنمحمدجعفرأبر:الطبري

أحاديثه:وراجعشاكر،محمدمحمود:أحاديثهوخرجحققه:القرآنتأويلعنالبيانجامع.

السنةأوالطبعةذكردون.مصر،المعارفدار:شاكرمحمدأحمد

وعلقحققهمى(:)941لتجيىصمادحبنمحمديحىلأبطالطبرىالامامتفسيرمنمختصر.

هـ-0913والنضر،للتأالفالعامةالمصريةالهيئةالزفيئ:العزمأبوحسنمحمدعيه

م.)719

العربذخائر.كلصر،المعارفدار:إبراهيمالفضلأبومحمدتحقيق،2ج:والملوكالرسلتاريخ.

0،30691.
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حى(:638)تالأندلسىالطائيالحاتمىمحمدبنعلىبنمحمدالدينمحسعرب:ابن

المصريةالم!شةمدكور؟إبراهيمد.وتصدير:مرجعةيحس؟عثماند.:تحقيق:المكيةالفتوحات.

.أم729هـ-2913:للكتابالعامة

الكتابدار:بيروت2،ط(عفيفىالعلاأبود.نعليق:عليهوالتعليقات:الحكمفصوص.

.م0891،العربى

هـ(9801)تالحنبلىالعمادبنمحصدبنأحمدبنعبدالحيالفلاحأبوالحنبي:دالعطابن

للطاعةالتجارىالمكتب:بروت،العربالتراثذخائر:ذهبمنأخبارليالذحبشذرات.

.6691والتوزيم،والنشر

هـ(544)تأليحصعياضالفضلأبر:عاضالظفي

.د.ط،العلميةالكتبدار:بيروت:المصطفىحقوقبتعريفالشفا.

مى(505)تالثافعي:الغزاليبنمحمدحأمدأبوالإسلامحجة:افزالمط

طبعة.ذكردرن،بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدارالد-ش:علومإحيأء.

.ام729،المعارفدأرمصر:،5،8دنيا:سليماند/:وتقدىمتحقيق:الفلاسفةتهافت.

مكتة:القاحرة:الخشتعثمانمحمدوتحقيقدرأسةالح!ئ:اللةأسماءشرحفيالأسئالمقصد.

الطبعة.ذكردون،القرآن

هـ(593)ت:طرخانمحمدبنمحمدنصرأبوالظرابة

.ام609هـ-1334،السعادةمطبعةمصر:ا/ط:الفاضلةالمدينةأهلآراء.

:ليدن:ديتريشىللأستاذالألمانيةباللفةمقدمةيليهالفاراية:الرسالاتبعضفىالمرضيةالثمرة.

0918.

المكتبةالقاهرد::القديمةالفلسفةمبادئسلسلة:الفلسفةومبادئالمنطقفيالمسائلعيرن.

r-.حى1328،السلفية ) 1i.

.م0691الكاثرليكبه،المطبعة:بررت،اطالحكبحبن:رأىيننالجمع.

كى()721-817الفيروزإبادييعقوببنمحمدالدينمجد:الفيروزآ؟دي

.ممصر،واولادهالحلىالبابمصطفىومطبعةمكتبةشركة:القاهرة2،ط:المحيطالقاموس.

'V'مهـ-5291ا.

هـ(:)656القرطىالأنصارىأحمدبنمحمدأبوعبدال!ةالإمام:القرط!

.امAA-9هـ8041،العلميةالكتبدار:بيروت،اط:القرآنلأحكامالجامع.

هـ()774الدشقىالقرش!كثيرأبنإحماعيلالفدأءأبو،الدينعمادالحافظالامامكثرر:ابن

.أم9A.هـ-أt..:الاسلاميالتراثمكتبما:العظيمالقرآنتفسير.

القرإ!دار:بيروت7،طالصابولمما:علىمحمدوتحقيقاختصأركر:ابنتفصيرمختصر.

.م8191هـ-2041،الكريم

.أم-8191829،المعارفمكبة:بيروت،4ط:والنهايةالبداية.

هـ(:)252إسحاقأبنيعقوبيوسفأبو:الكندي

داراللة:-رحمهأبوريدةعبدالهادىمحمدد.وأخرجهاحققها:الفلسفيةالكندىرساثل.

1.ممصر،الاعتمادمطبعةالعردط،الفكر 91r-ام059هـ.

http://kotob.has.it



مسلم:الإهام

.م6871-مى7041،للتراثالرياندار:القاهره،اطالنووكما:ثرحمسلمصحيح.

حى(063171-)حبقةبنأحمدبنعلىبتمكرمبنمحمدأبوالفضلالدينجمالمنظور:ابن

.rاAVصأدر،دار:بيروتا،ط؟العربلسان.

الملكعبدمحمدأبو:هشامابن

1،للتراثالريأندار:اط:هشاملابتالنبويةالسيرة. 4 . A-م8791مى.

الإسلامية،للشئرنالأعلىالمجلمق:الأومافوزارةمصر:3،ط:هامابنسيرةمختصر.

.ام996-هـ0421

لملرلمجغثت:ثان!

)الديهور(:خليفةالرحمنعبدإبراهيم

امى-415المحمديه،الطباعةدار:القاهرةالأزهر،أ،طالقرا!:علومفيالمنانمنة.

.ام599

)الديهور(:هدكورإبراهيم

.ماVIA،المعارفدارمصر:2،ط:الأولالجزء:وتطبيقهمنهج:الاسلاميةالفلسفلأفي.

.م7691،المعارفدارمصر:2،ط:الثافيالجزء:وتطبيقهمنهج:الا!لاميةالفلسفةفي

.م8491،للطباعةحميركو:القاهرةأ،ط:الإسلاميالفكرفي.

)الدكتور(:كلوثىأحمدأحمد

9!-9138:اطالقدىم،العالمأديانا-:الأديأنفيدراسات. VA،ذكردونام

الناسر.

)الديهور(:محموديخبوزكي(مينأحمد

السنة.ذكردون،المصريةالنهضةمكتبة9:ط:اليونانيةالفلسفةقصة.

)الدمحور(:يملبىأحمد

.3991،المصريةالضهضةمكنبة:الاقاهرة،01ط(،الأديانمقارنة)سلسلةالمسيحية.

.8891،المصريةالنهضةمكتبة:القاهرة8،ط(،الأديانمقارنة)علسلةاليهودية.

)الديهور(:فخرىأحمد

د.ط.cY.80الممرية،الأنجلرمكتبة:الفرعونيةمصر.

ولمنون:،إسراني

مى-1'55ممر،والنشر،والترجمةالتأليفلجنة:ومصنفاتهحياته:ميمونبنموصى.

.ام369

)الدكتور(:إهامعبدال!حإمام

الطبة.ذكردون991ه،مدبوليمكتبة:القامرة:لمالعاوأساطيردياناتمعجم.

)الدكتورة(:مطرحلميأهرة

،أم899رالتوزيع،والنشرللطباعةفباءدارالقاحرز:وإشكالاتها:وتاريخهااليونانيةالفلسفة.

الطبعة.ذكردون

?O v
http://kotob.has.it



)الدكتور(:سيفأنظوأن

الدراساتقسم،اللبنانيةالجامعةمنشورات:بيروتتحليلى(:)بحثالكندكلطمصطلحات.

.م30،02اللبنانيةالجامعةالمنشورأتدائرة،والاجتماعيةالفلسفية

)الدكتور(:مرادمحملىبر!ت

.أم099،الطباعةلخدماتالصدرمصر:،أط:والاسلاميةالعربيةالفلسفةراثد:الكندى.

)الديهور(:محمدعطتوعباسحرب

.م3002،الجامعيةالمعرفةدار:الإسكندرية:اليونانعندالفلسفىالفكرملامح.

)الدكتور(:حنفيحعن

التنو-ردار:بيروت:وتعليقوتقدمترجمةالرسيط:العصرفيالمسيحيةالفلسفةمننماذج.

أم.819والثر،للطباعة

)الديهور(:ظاظحسن

الثمامية،الدار:بروت؟القلمدار:دمشق4،طومذأمبه،أطوارهأليهودكط:الدمحطالفكر.

.ام999هـ-0421

)الدكور(:هؤنسحسين

مى-4211الرصاد،دار:القاهرة2،ط:التاريخعلمفيدراصة:والمررخونالتار!خ.

م.1002

الرشأد،دار:القاهرة2،ط:النبويةالسيرةأصولفيدراسة:والرسالةالنبوةطريق.

.اماهـ-418799

الجز:وخلل،الفاخوريحنا

.ام829،الجيلدار:بيروت2،ط:الثأفقالجزء:العربيةالفلصفةتاريخ.

)الدكتور(:الحعثوعيمحمدالحشوعي

نأشر.أوطبعةذكردون:أصحابهتربيةليص!النىمنهج.

)الشخ(:الهدىالرحنخل!لبنافهرحت

والارشأد،والدعوةوالافتاءالعلميةالبحوثلاداراتالعامةالرئاسة:الرياض:الحقإظهار.

(.تعالىلذ)وقف2991

)الدكتور(:اطضرىمحمودزينب

.م8391،والتوزيعللنشرالثقافةدار:القاهرةالرسطى:العصورفلسفةفيرشدابنأثر.

)الدكتور(:الحلفعدالعزيزسعود

.2؟.2،السلفأضواءمكتبةالرباض:،طا،والنصرانيةاليهردية:الأديانفيدراسات.

مظهر:سيمان

.599،1مدبوليمكتبة:القاهرة:الدياناتتصة.

يوسف:العمدسوزان

:البحيرة.كلحافظةحصرةألىيعقوبعندراصة:اليهوديةالاضرحةحولالشبيةالمعتقدات.

.ام679،والاجتصاعيةالانسانيةوالابحاثللدراصاتعين:أط
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)الديهور(:الحجررزقاليد

.م4002هـ-4251:اماقدار:والابتداعالاتباعبينالاصلامىالتصرف.

حى-1،1الوفاءهدارة3القاحر2،ط:للفلسفةالعامالتاريضفيرمكانهأ:الاسلايةالفلسفة.

5991.?

كتور(:)اللىسالمالعزيزبالسيد

.د.ط،م7391،الجامعيةالثقافةمؤسسة:الإسكندرية:الإسلامقبلالعربتأريخ.

قطب:سيد

t،الشروقدأر:أ3ط:القرآنظلالفي. . V1هـا-envم.

الإسبهدرية:بابا:كالأيثنودهبااب

الكاتدرائية،-القاهرةالأوفسترويسالأنباامصبعة3:طأ،بالنأس:أشلةمعسنوات.

.4002،العباسية

الناشر،ذكردون4:ط2،بوعاقائدية:لاهوتيةأعئلة:الناسأسئلةمعسنوات.

ا:شنودداالألا"كتصمكتبة:القبطيةالمكتبةموقععلىإلكترونيةنعخةام.099

!br/.ا/h43حمه! ry. .35t com9:أ//copticl،،ط

الأوفحت-رويسنبا19مطعةا:ط3،ب:عامةروحيةأس!لة:الناسأسئلةمعسنرات.

.0991،العباصيةالكاتدرانة،القاهرة

)الديهور(:عالصصجي

.م7591للملاينن،العلمدار8:ط:ومصطلحهالحلىيثعلوم.

ابأركفوري:الرحمنمفيالئيئ

.م6002أهـ-043الوفاء،دار:القاهرة0،2ط:المختومالرحيق.

)الدكور(:العراقيعاطف

1،المعارفدار:القاهرة8،ط:اثمرقفلاسفةمذاهب. 9 A tم.

)الأساذ(:العظدمحمودعاس

.م3002مصر،نهضة3:طاللة:.

الطبعة.ذكردون،اممصر،968فضة:القاهرة:خصومهوأباطيلألاسلامحقائق.

الدكتور(:هامJ)امحمودعبلىالحيم

سنة.ذكردون،4ط:المعارفداروالبى:القرآن.

طبعة.ذكردون،8491:المعارفدار:القاهرة:الاسلامفيالفلسفىالتفكير.

:بروت3،طمحمود:عبدالحيمالدكتورلمؤلفاتالكاملةالمجموعة:رأصارأحكامالعبادة

.ام089اللبناز،الكتابدار

)الدكتور(:تديلأحمدالرازقعد

اليهردى:فاقودةلابن"القلوبفرائضإلىالهداية11كتابفيالاسلاميةالعربيةالاثرات.

.م4002-حى421د،القاهرةجامعة،الرقيةالدراساتمركز

)الديهور(:بدويالرحمنعد

31،المصريةالنهضةمكتبة:الونالىالفكرربيع. 6 i.
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.أم،539للملايننالعلمدار:بيروت3،ط:المستشرقينموسوعة.

للكتبالعلميةالداراللة:جادكمال:ترجمةمدره:منالمنتقصينضد!لهمحمدعنالدفاع.

طبعه.ذكردونام،999والنشر،

السنة.ذكردونالصغير،مدبوليالقاهرد::منتقديهضدالقرانعنالدفاع.

.ام°9Y،القلمدار:بيررت؟المطبوعاتوكالة:الكريت5،طاليونالما:الفكرخريف.

.م9791،المطبوعاتوكالة:الكويت2،ط:الفلسفةإلىجديدمدخل.

.ما9V9،المطبوعاتركالة:الكريت3،ط:الوسطىالعصورفلسفة.

ر(:j)الدحمودةعبدالعزيز

ألمجل!يصدرهأشهريةسلسلة،المعرفةعالم:الكويت:التفكيكإلىالبنيويةمنالمحدبةالمرايا.

.امهـ-4181899ذوالححة-إبريل،،الكويت،والآدابوالفنونللثقافةالوطئ

)الدمحور(:الديبعبدالعظيم

البحوثمركزقطر:،الدوحةا،ط:الاصلامىالتاريخعنالغربيينكناباتفيالمنهج.

.م0991،الدينيةوالشزونالشرعيةالمحاكمرثاسة،والمعلومات

)الدكور(:الفاوياحمدالماحعبد

ناشر.ذكردون،ام099-حى0411:طا:مقارنةدراسة:العقيدة.

)الديهور(:البداللطفعد

.م-9991حى0421سنتر،العبد:القاهرة6،ط:الاسلامفيالأخلاق.

النعيم:الأمينمحمدعبلىاللة

مقارنة(فلهاوزن-بروكلمان)وات-لآراءتاريخيةدراسة:النبويةالسيرةلطالاصتشراق.

1417(:الجامعيةالرسائل)سلسلةالاسلاميللفكرالعالمىالعهد:اط:الاسلاميةبألرؤية

.مهـ-7991

)الدكتور(:خشةعدالفنىعلىالمقمود

ذكردونأم،199هـ-4121،العربيةالثقافةدأر:وتحيلدراصة:الاسلاميةالفلسفةلط.

الطبعة.

الناشر.ذكردونام،هـ-5041859:الاسلامفيالفلسفيالتفكرأصالة.

:يهور()اللىالحفنىالمنعمعلى

.م0002،مدبوليمكتبة:القاهرة3،ط؟الفلسفةلمصطلحاتالشاملالمعحم.

.9991،مدبرليمكتبة:القاحعرة2،ط:رالفلاسفةالفلسفةموسوعة.

.4991،مدبوليم!ستبةةأليهرديةومتصوفةفلاسفةمرسوعة.

)الديهور(:المسرىعبدالوهاب

الثروق،دار:القاهرة،طاجديد،تفصيركطنموذج:والصهيونيةواليهوديةاليهودموسوعة.

.أم999

،بالأهراموالاشراتيجيةالسياسيةالدراساتمركز:الصهيونيةوالمصطلحاتالمفاهمموسوعة.

.ام749
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الحلو:عده

.م6641وألانمأء،للبحوثالتربوكماالمركز:بيروت،أطالفلسميما:المصطلحاتمعحم.

)الدمحور(:فراجعده

الأنجلرمكتةا:ط:ومسيحيةاسلاميةفلسفة:الوسطىالعمورفيالفلفيالفكرمعالم.

.م9191-مص8913:المصرية

)العثيئ(:صاعبنمحمدالعثمين،

،البصيرةدار:الاسكصدرية،اطتبمية،ابنالإسلاملثميخالوا!ةالعقيدةصرح.

.ام899اهـ-941

)الدكتور(:السالوسأحمدعلي

وأصولهالتفسيرفيمقارنة)دراسة2ب:والفروعالأصولفيع!ثريةالاثئالشيعةمع.

.7991مصر،:والتوزيعللنشرالتقوىدار:أط(:وكتبه

الفنلىي:ثابتمحملى،بدويعدالرحمنمحمود،نجيبزكي،عفيفيأبوالعلا

الاجتماعية،والعلوموالآدابالفنونلرعايةالأعلىالمجلس:القاهرة:الفلسفةمصطلحات.

E191.

)الدمحور(:النثارساميعلي

1368،بالاسكندريةالثقافةتردأر:الاسكندريةوالمؤلهة:التطوريةالنظريات:الديننشأة.

م.9f9)هـ-

خيل:الد!نعماد

العالمىالمعهد:rط:التاريخعلملاسلاميةمقترحمخططمع:المعرفةإسلاميةإلىمدخل.

.91r'19،المعرفةإيلاميةسلسلة:الاسلاميللفكر

)العمخ(:افهحسبعلي

.م7691هـ-6913،المعارفدار:القاهرة5،:طالاسلامىالتثريعأصول.

)الدكتور(:العزيزعدعمر

طبعة.ذكردون،أط:ألايمأنحقيقة.

)الديهورة(:سلامةأديبعواطف

مى-4411،المريخدار:الرياضرألاقتصادى:الياصدورهاالإصلام:قبلقريش.

49?.
:السواحفراس

للنثرالدبتعلاءداردمق:4،طالدبحط:الدافعومنشأالدينمأهيةفيبحث:الإنساندين.

.2002،والترجمةوالتوزيع

.2002،سوريةالدي!،علاءدار:دشق،13ط:الأسطورةفيدراصة:الأولىالعقلمغامرة.

)الديهور(:عال!حسنفضل

الفتح،دار:الأردن،عمان3،ط:وشبهاتمطاكلتنقد:البريطانيةالمرصوعةلطقرآنيةقضايا.

.م0002اهـ-421
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:لديهور()الخريماجد

.م8191،الشورىدار:بيروت،اط:العربيةالفلسفةتأريخمختصر.

للشر،المتحدةالدار:بيروتالازجى،كمالالعريةإلىنقله:الإسلاميةالفلسفةتاريخ.

7491.

المؤلفين:هنمجموعة

للتربيةالعربيةالمنظمه:الاسلاميةالعربيةالدراساتفيالمستعرقينمنأهجعنأبحاثمجمرعة.

الطبعة.ذكردون،8591الخيج:لدولةالعربماالتربيةمكتب،والعلوموالثقافه

)الدمحور(:عزامعليمحفوظ

هـ-6041،الهدايةدار:القاهرة2،ط:مقارنةدراسة:الإسلاممفكريعندالتطورنظرية.

.م8691

)الإمام(:زهرةأبومحمد

سنة.أوطبعةذكردونالعربط،الفكردار:القاهرة:القرانالكبرىالمعحزة.

شة.أوطبعةذكردون،العربىالفكردار:القاهرة:الإعلاميةالمذاهبتاريخ.

)الدمحور(:يلةابومحمد

هـ-0421للحامعات:النشردار:القاهرةا،طوالافتراء:الحقيقةبين!ىمحمد.

1للحامعات،الثردار:القاهرة1،ط:الاسشراقيالمنظورمنالكريم9لقرآن0 42 r-هـ

.م2002

أبوالففل:محمدالبإوي،محمدعلى،المولىجاداحمدمحمد

.م9691،العربيةالكتبإحياءدار:القاهرة،اط:الجاهليةفيالعربأيام.

محور(:)اللىالبهيمحملى

29هـ-2041،وهبةمكتبة6:ط:الاسلامىالتفكرمنالالهىالجانب. Aام.

)الدمحور(:مهرانبيوميمحمد

.ام999:الجامعيةالمعرفةدار:الحضارة:الرابعالجزءإيرائيل:بنو.

)الديهور(:الذهيح!ينمحمد

1،رهبةمكتبة:القاهرة5،ط:رالمفسرونالتفسر 41 r-أم299هـ.

هكل:حينمحمد

اهـ.357،المصريةالكتبدارمطبعة:القاهرة3،طمحمد:حياة.

)الدمحور(:ححنخليفةمحمد

.م0002،العربيةالثقافةدار:القاهرة:مقارنةوصفيةدراسة:الأديانتاريخ.

.أم899،والتوزيعوالنشرللطباعةقباءدار:1ط:اليهوديةالديأنةتاريخ.

الشرقية،الدراصاتمركز:الحاليةايرراةمصادرفيإصلاميةرؤية:باليهرديةالاسلامعلامة.

.2002)23(،العدد،القاهرةجأمعة

)الثيئ(:رفارشدمحمد

.د.ت،المعرفةدار:يروت2،طالمنار"،11بتفسيرالثهرالحكيمالقرأنتفسر.

http://kotob.has.it



)الدكتور(:الجيدالسيدمحمد

اضشرواللطباعةقبأءدار:القاهرة:المفاهيمتصحيحسلسلة:معرفية:تراءةوالإنسانالوحى.

.م2002:والتوزيع

:)الدكتور(:طنطويسيدمحمد

.امهـ-7041879،العربىللإعلامالزهراء:أط:والنةالاقرآنفيإسرأئيلبنو.

)العثيئ(:عالعورابنالطهرمحمد

.م7991،والتوزيعللنشرصنوندار:تونسوالتنوير:التحريرتفسير.

الدكتور(:1اسكندرزكي)الديهور(،عدالظدرمحمد

زكىد.عبدالقادر،محمدد.:ترجمة،كوتريلليوناردإشراف:العالميةالأثريةالموسوعة.

.7791،للكتابالعامةالمصريةالهيئةأبوبكر،عبدالمنعمد.:مراحعةأ!ندر،

)الدكتور(:درازعداللةمحمد

حى-8913:ألاسلاميةالبحوثمجمعا:الأديأناتاريخلدراصةممهدةابحوث1:الدين.

.ام969

)الدكتور(:الشرتاويعبداالةمحمد

م.0002هـ-0421،العربالفكردار:القاهرة،الأديانمقارنةفيبحوث.

)الديهور(:نجايئعثمانمحمد

.م5002أهـ-fro،الروقدار5:ط:النفسوعلمالنبوىالحديث.

.أم989-امى904،الشروقدار24:ط:النفسوعلمالقرأن.

)الديهور(:(بوريانعليمحمد

.م0891،الجامعيةالمعرفةدأر:الاسكندرية،4ط:الإسلامفيالفلسفيالفكرتاريخ.

)الثيخ(:راجحكريممحمد

المهاجر،دار:المنورةالمدينة3،ط:راجحكريممحمدالثخإعداد:المتواترةالعشرالقراءات.

.م4991اهـ-441

)الدكور(:جعفرإبراهيمكطلمحمد

.7791العلرم،دارمكتبة:قضاياهوأحمالد-كأدراسةطرقفيدراسه:الأديانبينالإسلام.

.0171،الاصكندرية،الجامعيةالكتبدار:المقارنالدينفي.

)ال!ثيئ(:الثعراو!متولميمحمد

،اليومأخبار:اط:هاشمعمرأحمدالدكتورأحاديثهوخرجأصلهراجعالشعراوى:تفسر.

.م1991،والمكاتالكتبإدارة

)الديهور(:هوسىيوسفمحمد

الخانجى،مكتبة:القاهرة3،ط:الاغريقيةبالفلسفةوصلاتها:الإعلامفيالأخلاقفلسفة.

.ام499

.7191،المعارفدار:القاهرة،4ط:والفلسفةالقرأن.
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:(لدكتور)ازقزوقمحمود

،زقزوقحمدكطمحمودد.عليهوعلقترجمه:بوخنسكيجرزيف:الفلسفيالفكرإلىملىخل.

.ام699هـ-6141،العربىالفكردار

:)الدكتور(otwامحمود

دون،المصريةالأنجلومكتبة2:طالإكومحما:تومالدىوتأويلهارشدابنعندالمعرفةنطرية.

السنة.ذكر

شلالة:يوسفكرم،يوسفوهه،مراد

.ام719،الجديدةالثقافةدار:القاهرة2،ط:الفلسفيالمعجم.

)اللىكتور(:الشارحسنممطفى

التنو-سدار:بروت،اط:والعربيةالإسلاميةالفلسفةفيوأثرهاأفلاطونعندالألوهيةفكرة.

.اموالنر،849للطاعة

)الديهور(:شاهينممطفى

السنة.ذكردون:الاعتصامدار:النصرانية.

)الثيئ(:علىالرازقممطفى

هـ-5،31363والنشر،ولترجمةالتأليفلجنةألاصلامية:الفلسفةلتاريختمهيد.

.أم449

)اللىكور(:راشدلرجسد)الدمحور(،علىالعليملكطمصطفى

هـ4161،أط،بيروت:الشاميةوالداردثق،:القلمدار،اط:القدملمالعافيالهود.

.ام-599
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